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1. Missie
→ Bestaansreden van de club: wie zijn we, wat doen we?, waarden? doelgroep?
•

Vb. een sportvereniging die tot doel heeft om levenslang sporten te stimuleren en de eigen
sporttak in het bijzonder te promoten door een kwaliteitsvol recreatief en competitief aanbod
uit te bouwen en aan te bieden.

2. Jeugdvisie
→ Concreet beeld van de toekomst van de club: waar wil de club staan binnen 4 (of meer) jaren?
•

Vb. De club wil haar jeugdleden een gezond en plezierig alternatief bieden als
vrijetijdsbesteding, waarin het jeugdlid zelf centraal staat en waarin elk jeugdlid even
belangrijk is. Door hun te helpen om hun motorische en sociale vaardigheden optimaal te
ontwikkelen kunnen de jeugdleden doorstromen naar de competitiesport en/of later op
recreatieve manier de sport verder beoefenen.

3. Inventarisatie van gegevens
•
•
•
•

Aantal jeugdleden + evolutie van de laatste jaren, aantal jongens, aantal meisjes, aantal per
leeftijd, aantal per opleidingsniveau, demografische gegevens,…
Aantal jeugdtrainers, aantal met diploma, aantal zonder diploma,…
Overzicht trainingslocaties
Beschrijving jeugdsportcommissie, leden, werking,…

4. SWOT-analyse Jeugdwerking
•
•
•
•

Sterktes: vb. groot aantal jeugdleden, zowel aanbod voor recreatie als competitie, duidelijke
communicatie mbt jeugdwerking, lid Gemeentelijke Sportraad,...
Zwaktes: vb. te weinig financiële middelen , te weinig gediplomeerde trainers, te weinig
gerichte sturing jeugdsportcommissie …
Kansen: vb. samenwerken met andere sportclubs voor organisatie bijscholingen,
nevenactiviteiten, …
Bedreigingen: vb. drop-out jeugdleden, drop-out jeugdtrainers, andere sportclubs met zelfde
sporttak, verhoogde prijs accommodatie,…

5. Doelstellingen & acties
→ Algemene (strategische) doelstellingen:
•
•
•

Vb. De club gaat op zoek naar (extra) financiële inkomsten die rechtstreeks in de
jeugdwerking geïnvesteerd kunnen worden.
Vb. De club werkt samen met andere lokale sportclubs met jeugdwerking om de werking,
kennisuitwisseling en sportparticipatie te verbeteren.
Vb. De club wil de kwaliteit van de begeleiding van haar jeugdleden optimaliseren.
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→ Aan elke doelstelling kunnen meerdere acties gekoppeld worden:
•
•
•

Vb. Opstellen sponsordossier, inschrijven voor lokale project- en/of impulsssubsidies,
organisatie benefiet,…
Vb. Organisatie nevenactiviteit(en) ism andere sportclubs, uitwisselen van good practices op
regelmatige overlegmomenten,…
Vb. Organisatie van cursussen ism VTS, Gemeentelijke Sportdienst en/of andere clubs,
aanstellen van een (gediplomeerde) jeugdsportcoördinator, uitwerken coachingstraject
waarbij niet- of laag gekwalificeerde trainers gecoacht worden door hoger gekwalificeerde
trainers,...

6. Begroting
•

Een gedetailleerde begroting gekoppeld aan de vooropgestelde doelstellingen en acties.
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