MISSIE & VISIE VAN DE JEUGD
Aansluitend op de missie van de club wil de jeugdwerking de kwaliteit van de opleiding jaar na jaar
verbeteren zodoende optimale kansen te waarborgen voor onze jeugdspelers.
1. Missie van de voetbalclub m.b.t. de jeugdbegeleiding en jeugdopleiding
Bij voetbalclub JOVL Lille wensen we onze jeugdspelers op een kindvriendelijke en doelgerichte manier
te benaderen, waarbij het plezier in het spelen met de bal en het spelen met elkaar, centraal wordt
gesteld. We stellen ons daarbij tot doel om jonge voetballers op te leiden en te begeleiden, maar
verliezen daarbij ook de opvoedkundige taak niet uit het oog. Het kind moet zich niet enkel
ontwikkelen als voetballer, maar in het bijzonder als persoon.
De club stelt zich uiteindelijk als doel jeugdvoetballers op te leiden tot volwassen voetballers, zodat
die kunnen doordringen tot het eerste elftal. Daartoe is het noodzakelijk dat we de jeugdspelers zowel
technisch, tactisch als mentaal ‘voetbalvorming’ aanbieden. De geboden opleiding moet er toe leiden
dat jaarlijks 1 à 2 spelers kunnen toetreden tot de kern van het eerste elftal.
Daarnaast willen we ook een sociaal-maatschappelijke rol spelen in de vrijetijdsbesteding van kinderen
uit de regio. We streven ernaar dat spelers zich goed voelen bij onze club en graag komen trainen en
wedstrijden spelen. We dragen er zorg voor dat spelers maximale kansen krijgen om zich te ontplooien.
In die optiek wordt als basisregel vooropgesteld dat elke speler die voor een wedstrijd wordt
geselecteerd, minimaal 50% van de speeltijd aan de wedstrijd deelneemt. Rekening houdend met een
aangepaste opeenvolging van vervangingen, wordt in principe voorzien om dit minimum van 50% zelfs
te overschrijden.
2. Visie van de voetbalclub m.b.t. de jeugdbegeleiding en jeugdopleiding
Gezien we bij JOVL Lille een evenwicht nastreven tussen enerzijds de sociale rol die we als regionale
club spelen en anderzijds de sportieve ambities (met als doel jeugdspelers voor te bereiden op
doorstroming naar het eerste elftal), wordt ervoor gekozen (voor zover de omstandigheden dit
toelaten) om provinciaal te spelen.
Om deze visie te realiseren, streven we ernaar om ervaren en/of gediplomeerde coaches aan te stellen.
Daarnaast speelt ook het jeugdplan een belangrijke rol. De bedoeling van het jeugdplan is dat de
evolutie die de jeugdspelers maken, kan getoetst worden aan de doelstellingen die in het jeugdplan
staan beschreven.

“Hierbij staat het KIND steeds centraal!”

Kernwaarden JOVL Lille Jeugd
“We willen op korte /lange termijn een hoogwaardige voetbalopleiding uitbouwen waar de talentrijke
spelers zich kunnen ontwikkelen op provinciaal vlak en de recreatieve spelers de kans krijgen om hun
talent te ontwikkelen op een ontspannen manier op een voor hen aanpast niveau.”
“We willen maximale ondersteuning aanbieden aan de spelers, trainers, medewerkers, ouders enz dit
in de vorm van een goede begeleiding op zoveel mogelijk vlakken, medisch, mentaal en sociaal. Als dit
binnen onze mogelijkheden valt zelf en anders via externe personen.”
“We willen maximale ontwikkelingskansen voor ieder kind creëren door een (sport)pedagogische
benadering centraal te stellen en een onderscheid te maken tussen recreatiegericht en
doorstromingsgericht. Verder willen we ook spelers selecteren op basis van maturiteit en ontwikkeling
door hen op het gepaste niveau te laten spelen.”
“We willen dat ieder lid, zonder onderscheid te maken naar geslacht, huidskleur, nationaliteit, religie,
geaardheid, talent of ambitie, zich een volwaardig lid voelt. Het kind moet steeds centraal staan.”
“We willen de verbondenheid met medewerkers, oud spelers, trainers, en ouders verbeteren. Wij zijn
immers van oordeel dat op lange termijn werken met dezelfde mensen voordelen biedt .”
“We willen samenwerken met regionale clubs, scholen en andere verenigingen.”
“We willen een goede en open communicatie met alle betrokkenen binnen de club waarbij we veel
belang hechten aan de opvolging, communicatie en evaluatie.”
“We willen kansen bieden aan talentvolle spelers om door te stromen naar het A -elftal”.
“We willen onze leden vooral FUN aanbieden en de kans geven zich verder te ontwikkelen waarbij ze
kunnen doorgroeien naar hoger niveau.”
“Wij willen op een sociaal en pedagogisch verantwoorde manier opvoeding geven aan jongeren
waarbij de combinatie van het sportieve en de studies hoog aangeschreven staat”.
"We willen er naar streven dat ieder team binnen de jeugdwerking een gediplomeerde trainer bezit.
Naar de toekomst willen we gespecialiseerde trainers, zoals revalidatie-, loop- en techniektrainer
blijven aanbieden aan onze spelers."

Momenteel zijn er voor iedere leeftijdsgroep voldoende gediplomeerde trainers met voorziene
trainersdiploma beschikbaar om een volwaardig opleidingsaanbod te bieden voor mee te strijden op
Provinciaal niveau en iedere speler van JOVL opgeleid wordt met kennis van zaken.

VISIE op Jeugdniveau

Hoogwaardige voetbalopleiding
 Recreatief voetbal aanbieden aan de spelers uit de onmiddellijke omgeving. (plezier in het
voetbal als belevingssport is hun uitdaging).
 Competitief voetbal aanbieden aan de eigen talenten en de talentvolle spelers uit de regio, die
bereid zijn grotere inspanningen te leveren in een meer uitdagende omgeving zijnde het
provinciaal voetbal. Spelvreugde moet echter ook voor hen overheersen.
 Een kwaliteitsvolle scholing aanbieden aan de spelers via een uitgewerkt “totaalplan”, dat een
stapsgewijze en complete ontwikkeling waarborgt van alle aspecten die nodig zijn om uit te
groeien tot een moderne voetballer.
 Daarnaast voorzien wij een optimale ondersteuning zodat onze spelers zich in de best
mogelijke omstandigheden kunnen ontplooien.
 Een kwaliteitsvolle begeleiding aanbieden door het rekruteren van vakmensen die:
- bekwaam zijn om het “totaalplan” te vertalen naar zinvolle trainingssessies. (trainers)
- ook de sport-ethische en menselijke waarden bij opgroeiende kinderen ontwikkelen.
- steun geven op mentaal vlak waar die nodig is.
 Projecten opzetten en goede contacten onderhouden met de buurtclubs (in brede zin). Meer
kwaliteit in de regio is meer kansen op kwaliteit voor JOVL Lille.
 Voldoende ruimte laten aan spelers om aan zelfontplooiing te kunnen doen.
Maximale ondersteuning
 De Club is er zich van bewust dat bij de opleiding van jongeren in het hedendaagse voetbal de
ondersteuning van kapitaal belang is bij de vorming van jeugdspelers en dat resultaat niet
meer mogelijk is enkel en alleen door een voetbalopleiding.
 De Club zal dan ook alles in het werk stellen om de jeugdspelers zo goed mogelijk te begeleiden
binnen het opleidingsproces.
Maximale ontwikkelingskansen
 Doordat JOVL provinciaal en regionaal jeugdvoetbal aanbiedt in alle categorieën kunnen we
onze spelers laten voetballen volgens hun mogelijkheden. Dit betekent ook dat JOVL zijn leden
een jeugdopleiding aanbiedt met maximale speelgelegenheid.
 Doorstroming jeugdspelers biedt kansen op alle vlak. Zo zijn er in het seizoen 2017-2018 een
aantal spelers die in een hogere leeftijdscategorie meespelen. Tal van spelers werden
voorheen al doorgeschoven naar de Beloften, het betreft jongeren uit de U21.

 Techniektraining : JOVL Lille biedt specifieke techniektrainingen aan en ook via indoortraining
een diverse waaier van techniek aan met geschikte trainers. De nadruk tijdens deze trainingen
ligt dan vooral op coördinatie, wendbaarheid, handelingssnelheid en loopscholing. Meer en
meer merken we ook het belang op van Core Stability waarrond we in aanloop naar volgende
seizoenen ook meer aandacht zullen besteden.
 Medische : Op dit vlak beschikken we reeds over een kinesist die verbonden zijn aan de club
waarop we beroep kunnen doen indien nodig. Er is ook een verbondenheid met de clubarts
zodat indien nodig ook daar beroep op kan gedaan worden.
 Lifestyle: Een gezonde geest in een gezond lichaam daar streven we naar. Eén van de zaken
die ons daarbij helpt is lifestyle. Het aanmoedigen van gezond eten trachtten we te
bewerkstelligen door meer fruit te eten en ook het verplichten van water te drinken
gedurende training en wedstrijden dragen hiertoe bij en merken we een positieve evolutie!
Verbondenheid
 JOVL Lille wil zijn leden voor lange tijd aan de club verbinden. Dit kan slechts wanneer de
entourage zich thuis voelt en met plezier naar de club komt. Dat JOVL kan rekenen op tal van
sympathisanten bewijst de medewerking waar men kan op rekenen tijdens activiteiten,
werkzaamheden aan het terrein enz…
 Wij geloven dat dit alles zijn oorsprong vindt in een correcte en eerlijke behandeling van de
spelers, dit gekoppeld aan duidelijke afspraken en regels.
 Wij zijn van mening dat het betrekken van ouders, supporters, medewerkers enz. bij het
clubgebeuren de verbondenheid bevordert.
 Tijdens het jaar zullen er een aantal activiteiten georganiseerd worden waarbij wij hopen dat
iedereen aanwezig is
Het is dan ook de betrachting van de club en van de jeugdopleiding om van de totaliteit één
grote familie te maken. En niemand zal kunnen ontkennen dat binnen de beste families er ook
al eens strubbelingen zijn.
Opvoeding
 Opvoedende, ethische en sociale waarden staan hoog aangeschreven bij Merksplas. Via een
charter willen we de ouders en spelers duidelijk maken welke gedragscodes wij hanteren.
Ook de jeugdtrainers ondertekenden de “Panathlon” verklaring en de 10 geboden van de
jeugdtrainer. Verder besteden we veel aandacht aan FAIR PLAY.
 Via het document “Ik ben een sportouder” wijzen we op de waarden en normen die we hoog
in het vaandel dragen!
Samenwerkingen
 De samenwerking tussen de 3 clubs met name KFC Lille, FC Gierle en VC Poederlee verloopt
perfect en deze samenwerking willen we nog verder uitwerken door onze steun te verlenen
aan sociale projecten wanneer de gemeente en de regio er om vragen.

Communicatie
 Om de communicatie optimaal te laten functioneren maken we gebruik van het
softwareprogramma Soccer Online. Via deze database is het mogelijk om alle relevante
informatie te centraliseren en indien nodig beschikbaar voor zij die dit nodig hebben. Ook is
het mogelijk om via deze software iedereen op zeer snelle wijze te bereiken.
 Verder zal de communicatie zowel intern als extern verbeterd worden :
-

De website
Jaarlijkse infodag
Soccer on line (publieke agenda)
Medewerkers (trainers- teambegeleiders, verantwoordelijken enz...)
TV schermen in kantine
Mailing
Sociale media (Facebook, Whatsapp, sms,…)

Kansen
 Ieder kind krijgt gelijke kansen om zich te ontplooien in een sportieve en aangename sfeer.
Ongeacht het niveau wordt ieder lid waardig behandeld, d.w.z. dat de voorziene
ondersteuningen en opleiding hun uitwerking hebben naar al onze spelers.
 Iedere speler heeft recht op de nodige aandacht, ook diegene met iets mindere sportieve
kwaliteiten.
 Ieder kind moet de kans krijgen om te leren en tijd krijgen om zich te ontplooien. Dit kan enkel
met het aanbieden van de nodige speelminuten.
 Twee maal per jaar zal er een interne scouting plaatsvinden van alle jeugdploegen. Tussentijds
zullen spelers ook opgevolgd worden door de TVJO, TC’s en natuurlijk de trainers. Spelers die
kunnen doorschuiven, enerzijds naar hoger niveau en anderzijds naar een oudere categorie
zullen ook doorgeschoven worden. Er zal hier rekening gehouden worden met de eindtermen
opgelegd in ons opleidingsplan en de maturiteit van de speler.
 Op verschillende tijdstippen worden extra techniektrainingen aangeboden om zich beter te
kunnen ontwikkelen. Deze training zal maandelijks doorgaan en wordt gegeven door
verschillende trainers en ook spelers uit het 1ste elftal worden hierbij betrokken zodat de
binding met het 1ste elftal wordt vergroot.
 JOVL Lille zal in de nabije toekomst de mogelijkheden bekijken en een strategisch plan
opstellen voor wat betreft het rekruteren van meisjes.

Fun
 Het belangrijkste binnen een leerproces is de beleving. Stress en druk werken negatief en
moeten vermeden worden.
 FUN binnen een team kan de teambuilding verbeteren maar kan ook de progressie verbeteren.
Een kind dat met plezier naar de training komt , zal sneller leren, meer interesse vertonen ,
geconcentreerder zijn en dus automatisch beter worden.
 De onderbouw mag oplopen met de spelers van de eerste ploeg bij thuiswedstrijden. Nadat zij
meestal een voorwedstrijdje gespeeld hebben, veelal betreft het dan een jeugdploeg van de
tegenstander.

