KHO BIERBEEK - CLUBVISIE
KHO Bierbeek wil een open beleid voeren waarbij zowel voor het sportieve
als voor het financiele bestuur een lange termijn planning wordt gemaakt.
Het is de ambitie van de club om met ons A-elftal een vaste waarde te worden
in de nationale reeksen.
Het is de visie van de club om de kwaliteit van onze jeugdopleiding te laten
aansluiten bij de ambitie van het A-elftal.
Daartoe willen we:
 De club verder uitbouwen tot een goed gestructureerd en functioneel geheel
waarbij openheid in de communicatie met de medewerkers centraal staat;
 Een lange termijn sportieve planning maken die jaarlijks wordt bijgestuurd met de
ganse clubleiding;
 Een degelijke jeugdopleiding aanbieden met als doel de optimale ontplooiing van
alle spelers en een maximale doorstroming naar het eerste elftal realiseren van
onze meest talentrijke spelers;
 De eerste ploeg verrijken met waardevolle externe spelers die passen in onze
beleidsvisie;
 Een kwaliteitsvolle infrastructuur onderhouden;
 De werking van de club en het gedrag van onze medewerkers en spelers laten
stoelen op een cultuur van discipline.
Voor de jeugd wensen we
 Een goed georganiseerde jeugdwerking, die zich presenteert als één geheel (van
duiveltjes tot juniores);
 Die als uithangbord voor de gemeente kan dienen en spelers aantrekt ook van
buiten onze gemeente;
 Een voetbalopleiding aan te bieden
1/ waarin het kind/de jongere en zijn individuele ontplooiing altijd centraal staat;
2/ waarin spelplezier primordiaal is;
3/ waarbij het speltechnisch niveau maximaal aansluit bij de mogelijkheden van
het kind/de jongere;
4/ waarbij de waarden respect, eerlijkheid, teamspirit en fair-play deel uitmaken
van het DNA van de club.
 We wensen de binding tussen onze eerste ploeg, de jeugdspelers en onze
supporters te optimaliseren.
Dit alles moet onze medewerkers blijven motiveren om zich belangeloos in te zetten voor
de club.
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