MISSIE EN VISIE

Missie:
Alle leden een optimaal volleytechnische opleiding geven met veel aandacht voor sportiviteit,
zonder hierbij het sociale aspect uit het oog te verliezen. Wij willen volleybal aanbieden op een zo
hoog mogelijk niveau en dit zoveel mogelijk met eigen jeugdspelers.

Visie:

(Hoe willen we onze missie realiseren)

-

Jaarlijks organiseren we een algemene vergadering voor alle leden en ouders van
jeugdspelers. Tijdens deze vergadering geven we o.a. uitleg over de missie en visie
van volleybalclub de Beerlanders.

-

Als club willen we zoveel mogelijk de kaart van de jeugd trekken.
Naast de eigen trainingen en wedstrijden moedigen we de spelers dan ook aan om deel
te nemen aan steunpunt- en selectietrainingen van de West-Vlaamse volleybalbond en
moedigen hen ook aan om regelmatig deel te nemen aan volleybalkampen, jeugdstages
en volleybaltornooien.
Beloftevolle spelers laten we meetrainen met hogere leeftijdscategorieën in overleg
met trainers en ouders.

-

Om de opleiding in de beste omstandigheden te laten verlopen streeft onze club ernaar
om zoveel mogelijk gediplomeerde trainers in dienst te hebben en moedigt deze trainers
ook aan om regelmatig bijscholingen te volgen. Wij verwachten van onze trainers dat zij
onze visie bijtreden en dat zij zich ook buiten de trainingsuren inzetten om de sfeer in de
ploeg en de club te optimaliseren.

-

De jeugdtrainers werken volgens het vooropgestelde jeugdplan, maar krijgen steeds de
mogelijkheid om eigen accenten toe te voegen. De jeugdcoördinator en de sportieve cel
bewaken de uitvoering van het jeugdplan en sturen bij waar nodig.

-

De nadruk bij de jeugdploegen ligt op de opleiding, vorming en progressie, het
resultaat komt op de tweede plaats.
o Opleiding en resultaat staan soms lijnrecht tegenover elkaar. Het is heel goed mogelijk dat
we wedstrijden verliezen omdat we opteren voor algemene opleiding.

o Iedereen laten spelen i.p.v. alleen de beteren (we houden hierbij wel rekening met
inzet en aanwezigheden op training).
o Inoefenen van bepaalde opleidende spelsystemen, terwijl andere spelsystemen in eerste
instantie doeltreffender zouden zijn. We werken dus op lange termijn.

o Werken met bepaalde opdrachten die pas later hun vruchten afwerpen, maar in het
begin aanleiding geven tot veel fouten.
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-

Voor onze jongste spelertjes organiseren we een volleybalschool. Hier ligt de nadruk vooral
op bewegen en balvaardigheid. Dit wordt op een speelse manier aangeboden.

-

We streven er naar om de sportbeleving zo hoog mogelijk te houden voor alle jeugdspelers:
sport moet voor de jeugdleden fun en plezier zijn

-

Als sportclub moeten we constant aandacht hebben voor onze opvoedende taak. De
volleybalopleiding is een onderdeel van de algemene opvoeding.
We willen dus naast de technische en tactische opleiding ook aandacht blijven schenken aan
de opvoeding in het algemeen.

-

Ook organiseren we af en toe een extrasportieve activiteit waarbij ook ouders en
sympathisanten betrokken kunnen worden.

-

Van onze spelers verwachten we aanwezigheid, inzet, teamspirit en wederzijds respect
tijdens trainingen en wedstrijden. De spelers dienen ook bereid te zijn om hulp te bieden bij
het klaarzetten en opruimen van de zaal, zowel op training als bij wedstrijden. Verder
verwachten we dat zij ook meewerken aan acties van financiële aard, dit met als doel om de
lidgelden zo laag mogelijk te houden.

-

Tevens streven we er naar om ook volleybal op recreatief niveau aan te bieden aan een
ruimer publiek.

