
Missie en visie van de jeugdopleiding van KSK Geluwe 

1. Missie jeugdopleiding KSK Geluwe 

KSK Geluwe biedt aan kinderen en jongeren uit Geluwe en omstreken, de kans om zich, op langere 

termijn, te ontwikkelen en uit te groeien tot volwaardige voetballers. 

 We proberen de spelertjes onderbouw op te leiden tot capabele spelers om deel uit te 

maken van onze ploegen bovenbouw, die in de bijzondere reeksen uitkomen. 

Dit om uiteindelijk deel uit te maken van onze beloften elftal en eerste ploeg. 

 Dit aan de hand van aangepaste trainingen, gegeven door geschoolde en/of ervaren 

trainers, mede door het spelen van officiële wedstrijden. 

 Een oplossing aanbieden aan de minder getalenteerde spelers, zodanig dat die zeker een 

gewestelijke reeks aankunnen. 

 Niet te vergeten onze sociale rol in het opvoeden van elk individueel kind. 

De missie is niet te verwezenlijken op korte termijn, we zijn ons bewust van het onmetelijk groot werk 

dat ons te wachten staat om onze spelers op bijzonder niveau, minimaal gewestelijke niveau te krijgen. 

Daarom is het ook belangrijk dat we op organisatorisch en structureel vlak sterk staan, dat er op gebied 

van communicatie duidelijke afspraken worden gemaakt. Ook financiële inspanningen zullen ons deel 

zijn om onze opleiding de nodige kwaliteit te geven. 

 

 

2. Visie jeugdopleiding KSK Geluwe 

Eigenheid: iedere voetballer op hun eigen niveau op een gestructureerde en kwalitatieve manier een 

voetbalopleiding aanbieden. 

Opleidingspunten: Tactiek / Fysiek / Vista / Mentaliteit / instelling / Discipline / Sociale omgang 

Ontwikkeling voor alles: prestatie of rendement zijn ondergeschikt aan de opleiding. 

Een constructief en open beleid voeren zodat de samenwerking met alle medewerkers optimaal 

verloopt en waardoor een efficiënte jeugdwerking kan worden bewerkstelligd. 

Persoonlijke uitdaging van de club om jeugdspelers te laten doorstromen naar de eerste ploeg. 

De jeugdopleiding moet, naar de buitenwereld toe, het uithangbord worden van onze club. 

 


