Visie en missie van de voetbalclub met formulering van de bestaansredenen van de club
Via een gezonde ambitie willen we bij KSK Geluwe een vaste plaats ambiëren in 2de provinciale, dit aan de
hand van een afgelijnd budget.
Dit proberen we te realiseren door attractief voetbal te brengen, waarbij de inbreng van eigen opgeleide
spelers een serieuze uitdaging is.
Mede door diverse sociale activiteiten slagen we erin om de interesse van de inwoners van Geluwe en
omstreken te wekken in onze organisatie.

Doelstellingen
Het hoofdbestuur van KSK Geluwe waakt over de budgetten, risico’s worden absoluut vermeden.
Een goede communicatie naar spelers, trainers, bestuursleden, supporters, sponsors en de plaatselijke
overheden toe, draagt bij tot een goede werking.
De diverse taken worden uitgevoerd door de daartoe aangeduide verantwoordelijke personen binnen het
hoofdbestuur.

Een kwaliteitsvolle jeugdopleiding is van enorm belang voor onze vereniging.
Onze jeugdspelers vormen de basis, de bouwstenen van onze club, later kunnen ze hopelijk de kern vormen
van onze eerste ploeg.
De verwezenlijking hiervan ligt in handen van het jeugdbestuur, dat jeugdbestuur zorgt voor de aanstelling van
onze trainersstaf. We proberen in alle categorieën van onze jeugdopleiding te werken met gediplomeerde,
maar vooral gemotiveerde trainers. Deze proberen onze jeugdspelers zowel op voetbaltechnisch als op
pedagogisch vlak naar een hoger niveau te brengen, waarbij we de minder getalenteerde spelers niet uit het
oog verliezen!
Al onze clubleden dragen een grote verantwoordelijkheid, trainers staan in voor het aanleren van het spelletje,
maar ze dragen ook bij tot de opvoeding van het kind, denk maar aan de taak van de afgevaardigde.
We mogen ook onze vrijwilligers niet uit het oog verliezen, elke dag van de week staan ze klaar om te helpen
bij de uitwerking van onze club, de terreinverzorgers die ervoor zorgen dat we dagelijks kunnen gebruik maken
van een propere accommodatie, de vrijwilligers die meehelpen aan onze diverse activiteiten.
Als club kunnen we niet anders dan dankbaar zijn voor hun belangeloze inzet.

Mede door ons groot aanbod van nevenactiviteiten komen we tegemoet aan het sociale aspect.
Onze organisaties worden door de mensen van Geluwe en omstreken zeker gesmaakt, bewijs is de uitstekende
respons die we altijd ontvangen en de massale opkomst.
Hierbij stellen we onze club in het daglicht en als extraatje zorgt dit ook voor wat geld in de lade.

Wat hebben we zoal te bieden:
Jaarlijkse kaarting
Diverse jeugdtornooien
Opendeurdag
Dag van Gilwe op 15.08
3den thème
Deelname aan de Gapersstoet en Gapersfeesten
Valentijnontbijt
…

Om dit alles te verwezenlijken hebben we nood aan een degelijke accommodatie en infrastructuur
Samen met de gemeente Wervik wensen we onze infrastructuur verder uit te breiden, een derde voetbalveld
met bijhorende accommodatie staat op het programma voor september 2013.

