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KVVE MASSEMEN 
 

Visie – Missie – Waarden  
 

Missie  

KVVE Massemen wil zijn ambitie uitbouwen op een gezonde budgettaire basis en een gedreven jeugdbeleid voeren.  

De club streeft ernaar om zijn meest talentvolle jeugdspelers zo veel mogelijk te laten doorstromen naar het eerste elftal. 

Maar lang niet iedereen maakt dit moeilijke traject af. Daarom probeert KVVE Massemen alle spelers – ook wie vroeger 

afhaakt of andere horizonten opzocht – blijvende bij de club te betrekken. Dit kan als speler, trainer, scheidsrechter, 

vrijwilliger of sympathisant.  

 

Voor KVVE Massemen is jeugdvoetbal een gezonde competitiesport waarvan het belang veel verder reikt dan de 

resultaten op zaterdag of zondag. Jeugdvoetbal gaat in de eerste plaats over bijleren, over spelplezier, over vreugde bij 

winst en veerkracht bij verlies, over karakter en respect voor ploegmaat en tegenstrever. Jongeren die onder 

professionele begeleiding voetballen, stapelen spelenderwijs levenslessen op. Als tactische ploegsport scherpt voetbal de 

intellectuele, emotionele en sociale intelligentie aan. Jonge voetballers leren samenwerken met strijdmakkers uit diverse 

sociale milieus. Zo groeien ze uit tot adolescenten die weerbaar zijn in het hogere onderwijs of het arbeidscircuit – los 

van het sportieve resultaat op het eind van de rit. Naast sportieve doelstellingen heeft KVVE Massemen dus ook een 

maatschappelijke missie.  

 

Het bestuur, de verschillende cellen, trainers en medewerkers zullen hiervoor altijd in een vertrouwelijke en opbouwende 

sfeer over alle facetten communiceren. KVVE Massemen onderschrijft ook het sociaal charter van de KBVB en hanteert 

volgende normen en waarden: team, respect, ambitie, passie, vooruitgang en bescheiden eenvoud.  

 

KVVE Massemen streeft ernaar om als vereniging het voetbal in al zijn facetten in een familiale en warme sfeer te 

promoten.  

 

 

Missie  

Bij KVVE Massemen willen we de nadruk leggen op kwaliteitsvolle begeleiding en opvolging van de ontwikkeling van alle 

spelers. Een kwaliteitsvolle jeugdopleiding en omkadering zijn dus van groot belang voor onze club. De jeugdspelers 

vormen immers de basis van de club en we hebben de ambitie en droom om hen in de toekomst de ruggengraat te laten 

vormen van ons eerste elftal. We willen dit doen met zoveel mogelijk jongeren uit onze eigen gemeente, zonder echter 

iemand uit te sluiten. Iedereen – ongeacht van welke gemeente, geloof, huidskleur, geslacht, financiële mogelijkheden, 

etc. – is meer dan welkom bij KVVE Massemen. Onze club heeft respect voor de diversiteit.  

 

Om een degelijk jeugdbeleid te voeren, werd een jeugdopleidingsplan (JOP) opgesteld. Het JOP bevat richtlijnen voor de 

opleiding van de jeugdspelers bij KVVE Massemen. Het JOP volgt integraal de opleidingsvisie van de KBVB, maar houdt 

rekening met de individuele capaciteit van de spelers. In het plan staat beschreven welke zaken we belangrijk vinden in 

de training, coaching, begeleiding en het functioneren van spelers. Voor KVVE Massemen is het belangrijk dat het 

opleiding van jeugdspelers en het benutten van hun mogelijkheden, gepaard gaat met het plezier in training en wedstrijd. 

Het kind staat centraal in een warme en in een familiale sfeer.  
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Waarden  

KVVE Massemen vertrouwt erop dat we onze missie en visie kunnen waarmaken, omdat onderstaande waarden in het 

DNA van de club zitten. Deze waarden maken de club tot wat deze vandaag is geworden en zal ons ook in de toekomst 

helpen om zaken te realiseren:  

 

- ENGAGEMENT: we kunnen rekenen op een grote betrokkenheid en bereidwilligheid van onze bestuursleden, 

trainers, vrijwilligers, spelers ouders en sponsors.  

 

- STERKE LOCAKE VERANKERING: bestuursleden, spelers en sponsors zijn heel lokaal. We werken ook samen met 

andere lokale verenigingen zoals bijvoorbeeld het Rode Kruis, Scouts, scholen, etc.  

 
- FAMILIAAL: we streven ernaar om het gemoedelijke en kleinschalige te behouden. Iedereen moet het 

“thuisgevoel” hebben.  

 
- DIVERSITEIT: iedereen is welkom. Jongen, meisje, G-ploeg, wandelvoetbal, +35, veteranen, etc.  

 
- ALLES IN EIGEN BEHEER: het dagelijkse bestuur van de club is heel flexibel. Binnen het bestuur kan veel 

autonoom beslist worden en kan er dus snel gereageerd worden op bepaalde situaties (bv. Coronacrisis).  

 

 


