
 
 
 
 

MISSIE KVK WESTHOEK 
 
 
 
 
 
KVK Westhoek wil samen met alle leden de vooropgestelde missie gestalte geven: 
 
 
 

Voetbal = hoofdproduct Opleiden om morgen te winnen! 
 

KVK Westhoek wil zoveel mogelijk spelers (in het bijzonder jeugdspelers) uit de regio 

hun favoriete sport laten beoefenen. Bijzondere aandacht gaat uit naar sportiviteit en 

een kwaliteitsvolle opleiding! Wij willen altijd winnen maar zijn groot in het verlies! 
 

Maatschappelijke dimensi                                     Community-werking & sociale cel 
 

In de hele opleiding worden de maatschappelijke en sociale dimensies nooit uit het 

oog verloren! KVK Westhoek wil zowel voor spelers, medewerkers, ouders, 

supporters als sponsors een familiale en vriendschappelijke club zijn.  
 

De nadruk wordt altijd en overal op de clubwaarden gelegd: 
 

Wij gaan ER PRAT op! 
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Eerlijkheid 

Respect 
 

Positivisme 

Realisme 

Ambitie 

Teamgeest 



 
 
 
 

VISIE KVK WESTHOEK 
 
 
 
 

KVK Westhoek heeft de ambitie om een toonaangevende club in de regio te zijn en een 

volwaardige plaats in de 2° amateurklasse in te nemen. 
 

KVK Westhoek wil door een gezond financieel en juridisch gestructureerd beleid de 

continuïteit en de duurzaamheid van de club waarborgen. 
 

KVK Westhoek streeft een uitstekende jeugdwerking na. Van de jeugdwerking wordt een 

duidelijke sociale meerwaarde verwacht. Sportief wordt een doorstroming naar het 

eerste elftal nagestreefd. Lukt dat niet dan profileert KVK Westhoek zich graag als 

opleidingsclub voor de ruime regio. 
 

De missie en de visie van de club wordt naar iedereen binnen de vereniging 

gecommuniceerd. Ze is door ieder lid gekend en wordt doorheen de hele werking gedragen. 
 

Voetbal = hoofdproduct Opleiden om morgen te winnen! 
 
 

10 uitgangspunten 
 
 

1 Vanuit "CODE" 
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Communicatie 

Organisatie 

Discipline 

Engagement 

 

2 Vanuit "TECHNISCHE SCHOLING" 
 

Voor de aansluiting van jeugdspelers is er geen minimum leeftijd 

meer voorzien. 

Wij beginnen de 'opleiding' niet met vaardigheden die 'kabouters' 

helemaal niet aankunnen! 

                                          Zodra mogelijk beginnen we met de technische scholing.  

                                          WiFa (Westhoek Indoor Football Academy) biedt een extra    

                                          mogelijkheid om technische vaardigheden bij te schaven. 

                                          Ook in fase 1 van WF (Westhoek Futures) ligt het accent op  

                                          techniek! 

   



3 Vanuit "FUN" 
 

In de hele voetbalopleiding staat het plezier hebben in de 

uitoefening van de sport centraal. 

In elke wedstrijd, oefensessie en andere clubactiviteit komt 

het FUN-element aan bod! 
 

4 Vanuit "LTPD" 
 

Opleiden van jeugdvoetballers gebeurt niet in één jaar. 

We werken stap na stap aan de opleiding. 

De spelers krijgen de kans om te groeien. Ook de laat-mature 

jongeren worden niet uit het oog verloren. 

We doen aan Long Term Player Development! 
 

5  Vanuit " De Panathlon Verklaring"  

 

Alle kinderen hebben het recht om: 

* Sport te beoefenen 

* Zich te vermaken en te spelen 

* In een gezonde omgeving te leven 

* Waardig behandeld te worden 

*          Actief te zijn in een omgeving zonder racisme! 

*          Begeleid te worden door competente mensen 

* Deel te nemen aan trainingen aangepast aan hun leeftijd 

* Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau 

* In veilige omstandigheden te sporten 

* Rust te krijgen 

* De kans te krijgen kampioen te worden maar het niet 

moeten worden! 

 

6 Vanuit " Het opleidingsplan van KVK Westhoek - jeugd" 
 

De volledige opleiding van KVK Westhoek - jeugd staat 

uitgeschreven in een opleidingsplan dat opgemaakt en bijgestuurd 

wordt door de TVJO's (Head of coaches) 
 

Alle opleiders kennen de inhoud van dit plan en staan in voor de 

onverkorte implementatie van dit opleidingsplan. 
 

7 Vanuit "50 % speeltijd voor iedereen" 
 

KVK Westhoek wil alle jeugdspelers een kans geven. De 

meest getalenteerde kunnen zich ontwikkelen op het 

interprovinciale niveau. Spelers die iets minder talent hebben, 

krijgen speelgelegenheid op het gewestelijke niveau. 

In die gewestelijke reeksen opteert KVK Westhoek voor het 

niveau (1 - 2 - 3) dat het best aansluit bij de mogelijkheden van 

de beschikbare jeugdspelers. 

In elke wedstrijd krijgt elke speler minstens 50% speeltijd! 



Voor de onderbouw (U6 - U11) PRIMARY STARS 

 

8 Vanuit het standpunt dat ook meisjes welkom zijn! 
 

KVK Westhoek maakt geen onderscheid tussen jongens en meisjes. 

Meisjes die graag willen voetballen zijn meer dan welkom 

in onze club. 
 

9 Vanuit goed opgeleide trainers! 
 

KVK Westhoek wil niet enkel voldoen aan de normen opgelegd 

om de interprovinciale licentie te halen. 

Van elke opleider binnen de werking wordt een diploma vereist. 

Van opleiders zonder diploma wordt verwacht de intentie te 

hebben binnen korte termijn een opleiding te starten. 

Voor een aantal functies wordt een specifiek diploma vereist. 

Deze vereisten zijn opgenomen in de functiebeschrijvingen. 
 

10 Vanuit aandacht voor de postformatie 
 

De ultieme stap naar het beloften elftal en naar de eerste ploeg 

is vaak de moeilijkste. 

KVK Westhoek jeugd wil de eigen jeugdspelers begeleiden om 

de laatste kloof te dichten (effectiviteit). 

De werking van de talentenpool wordt verder uitgewerkt aan de hand 

van een POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan) 

Het project WF (Westhoek Futures) moet de brug vormen 

tussen de opleiding in de jeugdwerking en het 1° elftal. 
 

Maatschappelijke dimensie Community-werking 
 

KVK Westhoek wil op geen enkel ogenblik de link met de maatschappij uit het oog 

verliezen. KVK Westhoek in het algemeen en de jeugdwerking in het bijzonder 

heeft aandacht voor een maatschappij die razend snel evolueert, waar ICT een belangrijke 

rol speelt, waar meer kansarmoede heerst dan iedereen voor mogelijk houdt en waar 

waarden en normen meer dan ooit bewaakt moeten worden. 
 

Om de maatschappelijke functie waar te maken werkt KVK Westhoek jeugd aan een 

community-plan: 
 
 

9 TARGETS: 

Een KVK Westhoek Primary Star geeft altijd het goede voorbeeld 

Een KVK Westhoek Primary Star is fair tegenover iedereen 

Een KVK Westhoek Primary Star is een teamplayer 

Een KVK Westhoek Primary Star is ambitieus 

Een KVK Westhoek Primary Star wordt zelfredzaam 

Een KVK Westhoek Primary Star leeft gezond 

Een KVK Westhoek Primary Star doet ook op school zijn best 

Een KVK Westhoek Primary star heeft oog voor orde & netheid 

Een KVK Westhoek Primary Star doet het ook thuis prima 
(Dit project wordt in enkel aangeboden aan de groepen die er nog niet aan gewerkt hebben) 



Voor de middenbouw (U12 - U16) Fair-play en conflictbeheersing 
 

* Actie met de scheidsrechters 

* Christmas Truce Tournament 

* Assertiviteit en kritische zin 

(roken //alcohol // gamen) 

* Omgang met sociale media (facebook) 

Elk jaar brengt KVK Westhoek jeugd de eigen jongeren (U13 - U14) in contact 

met (buitenlandse) jongeren uit conflictgebieden. Het educatief programma 

wordt letterlijk afgesloten met een bezoek aan het front. 
 
 

KVK Westhoek probeert actief mee te werken aan de rekrutering en opleiding 

van (jonge) scheidsrechters 
 

KVK Westhoek - jeugd heeft een geprivigileerde samenwerking met de 

Academy - werking van de Engelse Premier League. 

Dit resulteerde in de aanleg van een kunstgrasveld en in de organisatie van 

het jaarlijkse Christmas Truce Tournament. KVK Westhoek-jeugd stelt zich 

elk jaar open om de naast de reguliere PL-teams ook de community-teams 

te ontvangen. KVK Westhoek engageert zich om de eigen jeugdspelers 

ter gelegenheid van het Christmas Truce Tournament een educatief pakket 

rond WO 1, conflictbeheersing en fairplay aan te bieden. 
 

Voor de bovenbouw (U17 - U21) Preventie drugs, alcohol, drugs en gamen 

 

KVK Westhoek wil aan de oudste groep de gepaste kennis, vaardigheden 

en attitude in verband met roken, alcohol, drugs en gamen meegeven. 

Preventie staat hier op de eerste plaats. 

 
Het programma wordt uitgewerkt met het Centrum voor Geestelijke 

Gezondheidszorg. 

 
Programma: 

 

Sensibiliseren (pas- en betaaldag - september/oktober) 

Infoavonden voor trainers, bestuursleden, kantinepersoneel, ouders en spelers) 

Opstellen van een alcohol- en drugbeleid 
 

Voor iedereen Sociale cel, G-voetbal,  wandelvoetbal 

 

Binnen een groep mensen maakt iedereen (spelers, ouders, trainers, bestuursleden,…) wel eens 
een mindere periode door of zit met problemen. Onze sociale cel steekt de hand uit samen het 
probleem aan te pakken! 
Bij KVK Westhoek moet IEDEREEN aan sport kunnen doen! 

Kinderen en volwassenen met een beperking krijgen een aanbod G-voetbal. 

Senioren? Moet het allemaal iets minder snel? Laten we dan maar al 

wandelend voetballen! 



 
 
 

BIJ KVK WESTHOEK WORDT IEDEREEN PROF! 
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OPLOSSINGEN 

ZOEKEN 
 

FAIR - PLAY 

 


