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Inleiding 

“Stilstaan is achteruitgaan” 

 

Het voetballandschap evolueert in een razendsnel tempo.  

 

• Enkele seizoen geleden fuseerde K.B.V.B. met het K.V.V. (voormalige katholiek sportverbond). Momenteel 
spelen alle jeugdteams onder de noemer van Voetbal Vlaanderen. 

• Nieuwe competities (voor -en na Kerstmis), nieuwe speelformats (2vs2, 3vs3, enz.) werden ingevoerd. 

• Het succes van de Rode Duivels en de Red Flames zorgt een groeiende interesse in het voetbal.  

• Dames en meisjesvoetbal kent een ongeziene opmars. Het G-voetbal wordt door steeds meer clubs 
aangeboden.  

•  

• Lokale overheden investeren in nieuwe sportinfrastructuur. Elk jaar komen er nieuwe accommodaties in 
Vlaanderen. Al dan niet met kunstgrasveld(en), maar 100% zeker met nieuwe (financiële) verplichtingen.  

• Clubs < 100 leden en clubs die buitensporige spelerslonen betalen komen in moeilijk vaarwater en verdwijnen. 

• Enz. 

 

A.d.h.v. een interne SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Treats) willen we jullie informeren met 
ons beleidsplan 2019-2024 en de jeugdopleiding klaarstomen voor de toekomst.  

Hiervoor willen we niet enkel onderhoudend werken, maar een investeringsklimaat implementeren om het 
voortbestaan en de verdere uitbouw van de jeugdopleiding te waarborgen. 
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Bestuur 

De club is 6 voetbalseizoenen na elkaar gegroeid. De verwachting is dat de groei zich nog enkele jaren zal doorzetten. 
Om de algemene werking te waarborgen wil jeugdopleiding zich beter structureren en de dubbele functies 
wegwerken. Alsook de uitwerking documenteren en formaliseren.  

 

Seizoen 2019-2020  Versterken jeugdbestuur - administratieve ondersteuning   

Seizoen 2020-2021  Versterken jeugdbestuur - voorbereiding provinciaal jeugdvoetbal 

Seizoen 2021-2022 
 

Versterken jeugdbestuur - opstart externe scoutingcel  
Uitwerken postformatie (planning deelname wedstrijden) 

  Aanstellen scheidrechter ambassadeur of ambassadrice 

Seizoen 2022-2023  Versterken jeugdbestuur - aanstellen meisjes verantwoordelijke 
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Trainersstaf 

Ten einde van onze jeugdopleiding blijvend te verbeteren, willen we maximaal investeren in onze trainersstaf.  We 
streven naar een staf met trainers in het bezit van het juiste diploma per leeftijd. 

 

Onderbouw – min. getuigschrift C 

Middenbouw – min. getuigschrift B 

Bovenbouw – min. UEFA B 

 

Dit doen we door: 

 

* Trainers te motiveren om een trainersopleiding te volgen, interne forma-foots, trainer clinics, enz. te organiseren: 

 

• Najaar 2019 – Formafoot : Do’s & dont’s voor beginnende trainers 

• Voorjaar 2020 – cursus Initiator C, op eigen club 

• Seizoen 2020-2021 – kandidatuur cursussen “multiskilz” en “wedstrijdcoaching” op eigen club 

• Seizoen 2020-2021 – trainersdag i.s.m. Kick-Off voetbalschool 

• Voorjaar 2021 – cursus Instructeur B, op eigen club 

• Najaar 2021 TVJO cursus op eigen club 

 

* Trainers financieel te ondersteunen wanneer ze een opleiding willen volgen. De club betaald trainers hun 
opleidingen terug na afgifte van het trainersdiploma. 

 

* Individueel traject van 3 seizoenen per trainer uit te werken. Doorgroeimogelijkheden te bieden binnen eigen club.  

 

*  Trainers zo lang mogelijk aan onze club te verbinden. Continuïteit & stabiliteit in de trainersstaf zijn onze leidraad 
naar een succesvolle jeugdopleiding. 
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Teamstructuur 

De teamstructuur is het aantal jeugdteams dat V.C. Mortsel O.G. wil aanbieden vanuit haar visie om op termijn 
gewestelijk én provinciaal jeugdvoetbal aan te bieden binnen de mogelijkheden van de huidige accommodatie. 

 

 

 

 

 

 

 

           

Seizoen 2021-2022   
  
Verdere uitbouw teamstructuur en het behalen van provinciaal label. 
  

Seizoen 2022-2023   
Aanbieden van gewestelijke & provinciaal jeugdvoetbal.  
Verdere uitbouw teamstructuur 

Seizoen 2023-2024   
  
Verdere uitbouw teamstructuur , Opstart meisjes team 

  

           

           

Onderbouw    Middenbouw    Bovenbouw    Meisjes   

                   

Team 
Aanta

l  
Team 

Aanta
l  

Team 
Aanta

l  
Team 

Aanta
l 

U6A 10  U10A 12  U15A 18  U9 10 

U6B 10  U10B 12  U15B 18      

                   

U7A 10  U11A 12  U17A 18      

U7B 10  U11B 12  U17B 18      

U7C 10                

           

U8A 9  U12A 12  FUTURES 18      

U8B 9  U12B 12           

U8C 9                

     U13A 12           

U9A 8  U13B 12           

U9B 8                

U9C 8                

                   

Subtotaal 101   Subtotaal 96   Subtotaal 90   
Subtotaa
l 

10 

  Totaal 297 
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Sportief 

Naast het fun-aspect, het sociale en werken rond algemene gezondheid is doorstroming naar de seniorenafdeling 
ook één van de doelen van de jeugdopleiding. 

Uit gewestelijk jeugdvoetbal spelers leveren voor een 1ste elftal in 2e provinciale is bijzonder moeilijk. Daarom wil de 
club met de jeugdopleiding inzetten op een provinciaal label om deze kloof te verkleinen.  

V.C. Mortsel wil een jeugdopleiding aanbieden waar elk kind op zijn/haar niveau kan spelen en zich ontwikkelen. 

 

SMART PRINCIPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Streven naar een 
kwalitatieve 
hoogstaande 
jeugdopleiding. 

   

 

Behalen van het 
Provinciaal label 
via “double pass” 

Al onze trainers 
accepteren het 
‘commitment’ en 
hebben het 
gevoel dat het 
nastreven ervan 
vruchten zal 
afwerpen. 

Onze 
gemotiveerde 
trainers worden 
ondersteund en 
begeleid door 
onze ervaren 
TVJO. 

Een uitgewerkt 
opleidingsplan zal 
hier centraal 
staan. 

Het seizoen 
2022/2023 
zouden we 
provinciaal 
voetbal willen 
aanbieden aan 
onze huidige en 
nieuwe leden.  
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Medisch 

V.C. Mortsel O.G. wenst een eerste aanzet te geven aan het verder uit werken van de medische begeleiding. De club 

wil hiermee een extra meerwaarde creëren voor haar leden en zich op dit vlak onderscheiden van omringende clubs 

in – en rond de Stad Mortsel. 

Preventief 

* Organiseren van een EHBO – cursus op de club 

* Organiseren van cursus reanimatietechnieken + gebruik AED-toestel. 

* Lengte spelers monitoren: 

-U10 – U11 gewoonte kweken 

-U12 – U17 groeispurt detecteren en eventueel aangepast trainingsschema voorzien. 

* Gewicht spelers monitoren:  

-U10 – U17 spelers & ouders sensibiliseren, aanmoedigen van een gezonde levensstijl. 

 

* Fruitmandjes voorzien na de thuiswedstrijden 

 

Curatief 

V.C. Mortsel O.G. wenst haar spelers vaste partners voor blessurebehandeling aan te bevelen. De keuze van de club is 

hiervoor: Kinepraktijk Jan Mathyssens in Berchem. 

De insteek is om (kleine) blessures niet te laten aanslepen en een snelle behandeling aan te bieden via de clubkiné. 

De clubkiné kan de speler: 

- doorverwijzen naar de clubarts en/of sportverzorger  

- behandeling starten in de kinépraktijk 

- en/of hersteltraining organiseren op het veld.  

 

Als de revalidatie volledig is afgerond zal de clubkiné de jeugdtrainer informeren. 
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Externe relaties 

Stad Mortsel 

De relatie met de Stad Mortsel was zeer lange tijd moeilijk. Hoofdzakelijk door het meer dan 15 jaar aanslepende 
dossier van het nieuwe sportgebouw. Nu de nieuwe accommodatie eindelijk opgeleverd is, wenst de club het verleden 
achter zich te laten en een sterke relatie met de lokale overheid op te bouwen.  

Andere voetbalclubs in Mortsel 

Mortsel telt 4 voetbalclubs met een jeugdwerking. We willen sterk samenwerken met onze concullega’s en samen 

project uitwerken. Beter een goede buur dan een verre vriend. Bv: Fairplay Cup & Beker v Mortsel. 

Samenwerking met club(s) op gewestelijk niveau  

Het is de visie van het jeugdbestuur om het netwerk van de jeugdopleiding verder uit te breiden. Dit willen we doen 

de samenwerkingsakkoorden op te stellen met verschillende clubs op gewestelijk niveau. De eerste stappen werden 

hierin gezet. 

Samenwerking met een club op prov/IP-niveau - K. Berchem Sport 2004 

Sinds 2005 heeft V.C. Mortsel O.G een samenwerkingsakkoord met K. Berchem Sport 2004. Het 
samenwerkingsverband dient voordelen te bieden binnen een “twee richtingsverkeer”. 

 

Voor V.C. Mortsel O.G. bestaan de voordelen voornamelijk in: 

- Verhoging van het eigen ontwikkelingsniveau door gebruik te maken van de knowhow van K. Berchem 
Sport en het opleiden/vervolmaken van de eigen trainers.  

- Drop out KBS, kan perfecte versterkingen opleveren voor samenwerkende club.   
 

Voor K. Berchem Sport 2004 bestaan de voordelen voornamelijk in: 

- Het vroegtijdig ontdekken en rekruteren van echt plaatselijk talent (geen roofbouw) Elke geschikte speler-
transfer wordt eerst grondig doorgesproken met de samenwerkende club.  

- Het verbeteren van de relaties met de omliggende clubs om zodoende te werken aan uitbreiding van de 
achterban. 

- Het aanbieden van drop out mogelijkheden voor onze eigen jeugdspelers.  
 

Voor K. Berchem Sport 2004 en V.C. Mortsel O.G.  

- Het steunen van elkaars acties (tornooien, stages, zaalvoetbaltornooi, etc...)  
- Het delen van ervaringen en belangen 
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‘Voetjebal’ op de club. 
 
 
Voetjebal, het eerste en enige voetballende speel- en leerconcept in België voor kinderen van 2 tot en met 5 jaar. 
Op een speelse maar gestructureerde manier maken we, onder leiding van een enthousiaste en opgeleide trainer, 
kennis met de bal en zetten we zo onze eerste stapjes in de voetbalwereld. 
Op deze manier willen we dan ook de instroom van nieuwe leden stimuleren. 
 
 
 
 
 
 
Multimove bewegingsschool. 
 
Een samenwerking met de Mortselse volleyclub  buren is een feit , “de 9 werken van Mortsel” wordt door beide clubs 
geleid en ondersteund. 
Met de beleidskeuze om dit gratis aan te bieden aan onze eigen jeugdspelers, zal de club dit zelf bekostigen.   
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Uitwerking & Opvolging 

Het is de verantwoordelijkheid van het jeugdbestuur en met uitbereiding de jeugd coördinators om de vooropgestelde 

doelstellingen binnen de tijdspanne van het beleidsplan 2019-2024 uit te werken. 

De jeugdvoorzitter neemt de lead in dit proces en bepaald de volgorde en prioriteit van alle doelstellingen die 

bovenvermeld team zal aanpakken. 

Dit proces wordt regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd op de vergaderingen van het jeugdbestuur. 

Wanneer het beleidsplan afloopt, wordt dit geëvalueerd. De gerealiseerde en niet gerealiseerde doelstellingen worden 

op gelijst in een overzicht.  

Na de beleidsperiode 2019-2024 wordt er a.d.h.v. een nieuwe SWOT – analyse een nieuw beleidsplan opgesteld. 

Eventueel niet gerealiseerde doelstellingen kunnen geschrapt of opnieuw opgenomen worden in het nieuwe 

beleidsplan. 


