Hoofdstuk 1

VOETBALVISIE VAN DE CLUB
Een gezonde amateurclub zijn die op een aanvaardbaar niveau speelt dat een gemeente als Herentals
(20.529 inwoners ,zonder de deelgemeenten) verdient.
De club moet een speciale inspanning doen voor haar jeugd, zowel op voetbal- als sociaal gebied. De
taak om jeugdige talenten te vormen tot volwaardige spelers die onze eerste ploeg in de toekomst op
een hoger niveau kunnen tillen, moet de ultieme uitdaging en motivatie zijn.
Deze visie wordt in eerste instantie “bewaakt” door het comité “voetbalbeleid” en de “raad van
bestuur”.
Hoofdstuk 2

ORGANIGRAM, STRUCTUUR EN WERKING VAN DE CLUB
VC Herentals bestaat momenteel uit 2 besturen :
1.
2.

Raad van Bestuur, tot nader order het dagelijks bestuur
Jeugdbestuur

Deze 2 besturen coördineren en controleren de verschillende comités die werkzaam zijn binnen deze
besturen. Alle activiteiten en belangrijke beslissingen moeten steeds de goedkeuring van de Raad van
Bestuur hebben.
1.

Raad van Bestuur (dagelijks bestuur)

De voornaamste taken zijn :
–
vastleggen beleidslijnen
–
opvolging financiële status en budgetten
–
dagelijks beleid op alle vlakken (sportief, jeugd, patrimonium, P.R....)

Voetbalvisie VC Herentals augustus

8

Pagina 1

De Raad van Bestuur komt maandelijks bijeen en heeft volgende leden :
Tony De Busser
Voorzitter
Dirk Dierckx
Sponsoring en P.R.
Jan Deckers
Gerechtigd correspondent
Dirk Van den Eynden
Jeugdsecretaris
Charel Janssens
HR – Financiën
Ivan Van Gorp
Sponsoring
De Raad van Bestuur is ook verantwoordelijk voor de werking van het comité voetbalbeleid, public
relations, patrimonium en medische staf.
1.1.Comité Voetbalbeleid
Bestaat uit 4 leden :
–
–
–
–

Tony De Busser
Dirk Dierickx
Jef Dufraing - Sportief verantwoordelijke
hoofdtrainer A-kern

Het comité voetbalbeleid houdt zich bezig met sportieve beleid van de club voor de A-kern, B-kern
en Junioren. Dit omvat :
Transferbeleid
Het comité bepaalt in functie van de financiële mogelijkheden het transferbeleid. Concreet betekent
dit : welke spelers worden behouden, welke mogen vertrekken en welke moeten aangetrokken
worden.
Tevens is dit comité verantwoordelijk voor :
•
uitbouwen en sturen van de scouting
•
waken over, en uitvoeren van de voetbalvisie
•
uitbouwen van A- en B-kern.
Relatie t.o.v. Jeugdbestuur
De sportief verantwoordelijke legt de link met de jeugd en moet op de hoogte zijn van de capaciteiten
die aanwezig zijn in de eigen jeugd.
1.2.Comité Public Relations
Dit comité telt volgende leden :
–
–
–
–

Dirk Dierckx
Tony De Busser
Jan Deckers
Ivan Van Gorp

De voornaamste taak is het zoeken naar en eventueel contacten leggen met potentiële sponsors om de
inkomsten van sponsoring op peil te houden en proberen te verhogen. Tevens zorgt dit comité voor
de jaarlijkse persvoorstelling en het opmaken van de kalenders.
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1.3.Comité Patrimonium
Dit comité telt volgende leden :
–
Charel Janssens
–
Leo Aerts
–
Jan Deckers
–
Tony De Busser
Hun taak omvat
_
Onderhoud accommodatie
_
Uitvoering publiciteitscontracten
1.4. Comité Financieel
Dit comité telt volgende leden
_
Dirk Dierckx
_
Charel Janssens
_
Jan Deckers
1.5. Comité Horeca
Dit comité telt volgende leden
–
Andre Smets
–
Tony De Busser
1.6. Medische staf
De medische staf bestaat uit een drietal mensen waarvan de verzorger dagdagelijks aanwezig is op de
club. Deze persoon is ook aanwezig bij de trainingen van jeugd en eerste elftal.
Voor de wedstrijdbegeleiding is er tevens een verzorger aanwezig en kunnen wij altijd beroep doen
op onze clubdokter.
Onze verzorger is Jos Janssens (dagdagelijks) . Zowel onze kinesist als onze clubdokter wonen op
een zeer kleine afstand van onze terreinen en zijn bij dringende gevallen altijd bereikbaar voor de
spelers van Herentals. Verder kunnen de jeugdspelers als de spelers van het eerste elftal bij onze
verzorger terecht voor bandage of massage zowel voor als na de training of wedstrijd.
Kwetsuren :
Bij ernstige kwetsuren op de training wordt in samenspraak met de aanwezige verzorger eerst de
clubarts gecontacteerd en op zijn advies wordt de volgende stap bepaald. De verzorger bepaalt in
samenspraak met de clubdokter wanneer er een scan of andere opties moeten genomen worden en
daarna wordt de verdere revalidatie bepaald door de kiné in samenspraak met de dokter.
Hiervan wordt een fiche opgemaakt die ter beschikking is van kiné en dokter en waarbij de trainer
betrokken wordt om de revalidatie zo goed mogelijk op te volgen.
Tijdens de revalidatie trainingen is er steeds een verzorger en trainer aanwezig om de speler zo goed
mogelijk te begeleiden. Bij eventuele terugkomende kwetsuren (bv groei) wordt die besproken tussen
verzorger, trainer en dokter en worden er aangepaste trainingen gegeven aan de betreffende speler.
De verzorger heeft een aparte ruimte op de club en is steeds beschikbaar voor alle thuiswedstrijden
en trainingen en zal U bij een eventueel bezoek graag te woord staan.
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2)Jeugdbestuur
Het jeugdbestuur is het dagelijks bestuur van onze jeugdafdeling en is dus eindverantwoordelijke
voor de jeugdafdeling.
Belangrijk is dat de jeugdvoorzitter tevens deelneemt aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur
indien de jeugdwerking op de agenda staat.
Het jeugdbestuur komt eens per maand samen :
Samantha Gentry - jeugdvoorzitter
Dirk Van den Eynden - Jeugdsecretaris
Roger Dierckx - TVJO
Met de oprichting van een nieuw jeugdbestuur hebben wij tevens voor onze jeugdwerking een
doelstelling opgesteld om tot een goede jeugdwerking te komen.
Waarom een doelstelling?
Aan jeugdwerking doen vereist vele medewerkers, meestal vrijwilligers.. Om al deze personen in
dezelfde richting te doen werken, moet er een doelstelling zijn die door iedereen kan gevolgd worden.
Onze doelstelling
Iedereen volgens zijn eigen mogelijkheden op een sportieve en verantwoorde manier, via een goede
voetbaltechnische opleiding en onder deskundige begeleiding de kans geven zich verder te bekwamen
in zijn favoriete voetbalsport.
“iedereen volgens zijn eigen mogelijkheden”
Hiermee bedoelen wij dat iedere speler die zich heeft aangeboden bij de club de mogelijkheid moet
krijgen om te voetballen, zowel de talentvolle als minder talentvolle spelers.
“op een sportieve en verantwoorde manier”
Voetbal en jeugdwerking is meer dan alleen maar “sjotten”. Er is ook een sociaal aspect aan
verbonden. Voetbal is namelijk een “teamsport”.
Tijdens elke training en wedstrijd worden de kinderen niet louter en alleen op sportief vlak beïnvloed
er zit ook een stuk opvoeding in het algemeen bij. Hierbij telt dan ook weer het gedrag van onze
trainers, begeleiders, spelers en “waarom niet de ouders langs de lijn” bij.
Om deze redenen hebben wij dan ook een huisreglement voor al onze spelers opgesteld. Dit zal elk
seizoen herbekeken worden en bij de start van het seizoen overhandigd worden aan elke speler.
Tevens wordt dit huisreglement op onze website geplaatst.
“via een goede voetbaltechnische opleiding”
Om kinderen dingen bij te brengen op gebied van voetbal zijn uiteraard extra gemotiveerde en goede
trainers nodig. Deze trainers kunnen bestaan uit een aantal mensen met voetbal- en trainingservaring,
een aantal gediplomeerde trainers en een aantal jonge of nieuwe trainers die de toekomst verzekeren.
“en onder deskundige begeleiding”
Hierbij denken wij dan aan onze afgevaardigden, de terrein- en kleedkamerverzorgers, de mensen die
ervoor zorgen dat de wedstrijdkledij klaar is, de cafetaria uitbaters, het jeugdbestuur.
“met een constructief beleid”
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Om een constructief beleid te kunnen voeren, is samenwerking binnen de jeugdwerking – tussen
trainers, afgevaardigden, jeugdbestuur en ouders – zeer belangrijk.
Bovendien is goede samenwerking niet alleen noodzakelijk binnen de jeugdwerking maar ook met
de andere organen binnen club. Hierbij denken wij dan aan de Raad van Bestuur en het eerste elftal.
Hoe beter de communicatie, hoe vlotter de samenwerking kan verlopen. Tevens moeten wij openstaan
voor opbouwende kritiek, “afbreken” kan iedereen. Iets samen mee opbouwen is eigenlijk de
boodschap.
Deze voetbalvisie werd verder uitgewerkt in een opleidingsvisie en een infobrochure per
leeftijdsgroep (onder-, midden- en bovenbouw).
3) Doorstroming
De doorstroming van eigen jeugdspelers naar het eerste elftal is heel belangrijk voor onze club. Wat
heel belangrijk is in dit streven is dat de betrokken jeugdspelers een prima opleiding krijgen. Om de
doorstroom te bevorderen hebben we op geregelde tijdstippen een overleg tussen de sportief verantwoordelijke , de jeugdverantwoordelijke en de trainer van de senioren. Door dit overleg hebben alle
partijen de talenten in de jeugd beter in beeld. Wat doet een speler goed en welke kwaliteiten heeft
hij, maar ook op welk vlak kan hij zich verbeteren om de laatste stap te zetten. Er kan dan ook een
programma opgezet worden om zijn zwakkere punten te verbeteren. Tevens kan er ook afgesproken
worden wanneer de beloftevolle spelers( 16/17j) kunnen meetrainen met de senioren, zodat ze weten dat de club hun kansen wil geven.
4) Scouting
De scouting groep is ingedeeld in jeugd en senioren .
a) scouting senioren bestaat uit :
Jef Dufraing (hoofd)- Frank Leysen – Victor Van den Eynden- trainer eerste elftal.
b) scouting jeugd
jeugdtrainers
Voor wat betreft de senioren maakt de hoofdscout samen met het comité voetbalbeleid naar welke
soort spelers er moet gezocht worden. De gevolgde spelers moeten minstens door 2 verschillende
mensen gevolgd worden.
Voor de jeugd worden de te scouten spelers meestal aangebracht door de eigen trainers. Daarom
krijgen de trainers om getalenteerde spelers door te geven aan de sportief verantwoordelijke.
5) Oudercomité
Voor de club is het belangrijk om contact te leggen met de ouders van de jeugd. Daarom is er een
oudercomité opgericht dat bestaat uit een ouder van elke jeugdcategorie.
Dit comité komt maandelijks samen om eventuele problemen te bespreken, maar ook om te kijken
waar, wanneer en hoe ze de club kunnen helpen.
Er is dan ook op geregelde tijdstippen overleg tussen de vertegenwoordigers van de ouders en de
verantwoordelijke van de club. ( voorzitter en jeugdvoorzitter).
Bijlagen
•
Sportieve visie jeugdopleiding
•
Huisreglement
Voetbalvisie VC Herentals augustus

8

Pagina 5

