Het uitgangspunt van een degelijke jeugdopleiding is: “ieder kind op zijn niveau laten
spelen”.
De algemene doelstelling van onze jeugdafdeling is :
Het realiseren van voorwaarden waardoor jeugdspelers zich optimaal kunnen ontwikkelen met
het oogmerk dat :
• Er plezier wordt beleefd
• Een juiste balans tussen sport, sociale ontwikkeling en studies vinden
• De jeugdspeler zich kan ontwikkelen zowel presetatief als recreatief
• Waarbij naleving van de verenigingsnormen en waarden verlangd wordt
• De jeugdspeler op latere leeftijd verbonden blijft aan de club (als speler, coach,
scheidsrechter, bestuurslid, vrijwilliger, ...)
Zoals de voorbije jaren wordt groep jongeren ouder dan 16 jaar (U21) organisatorisch
onderverdeeld bij de senioren, dit om een vlottere samenwerking met het eerste elftal en
reserven te bekomen.
Als onze jeugdploegen de nieuwe competitie aanvatten moeten er duidelijke afspraken gemaakt
worden om alles in goede banen te leiden. Belangrijk is dat enkel de trainers samen met de
jeugdcoördinatoren het sportieve beleid van de ploeg bepalen. Zij beslissen wie er waar,
wanneer en hoe zal spelen en geven richtlijnen aan de spelers tijdens de trainingen en de
wedstrijden. Deze mensen begeleiden tijdens de weekdagen onze jongens en kunnen daardoor
ook wekelijks een gerichte evaluatie opmaken. Als supporter (komt uit de engelse taal -> to
support = ondersteunen) vragen wij u enkel en alleen de kinderen aan te moedigen, doch zeker
geen richtlijnen te geven. Ouders zijn de grootste supporters van hun kind en de ploeg, maar zijn
geen trainers. U zowel als wij, weten dat het in de praktijk onmogelijk is 2 of meerdere bazen te
dienen, laat staan dat kinderen alle richtlijnen van supporters gaan volgen tijdens de wedstrijd.
Wij vertrouwen erop dat het gezonde en vooral sportieve verstand van u allen zal zegevieren. De
uitstraling van de club wordt door ouders en spelers samen met de trainers en begeleiders
bewerkstelligd. Wees een voorbeeld voor uw kinderen !!!
Dit alles trachten wij u aan te bieden in een uiterst comfortabele infrastructuur. Hier dragen wij
netheid en hygiëne hoog in het vaandel. Het slagen van dit initiatief heeft ook behoefte aan
jouw medewerking. Indien u zich geroepen voelt om samen met het ganse team ook uw
medewerking te verlenen als bijv.: afgevaardigde-bestuurslid-terreinverzorgerkantinepersoneel-organisator of noem maar op ... geef alsjeblieft een seintje. Uiteindelijk
berust de ganse uitbouw van onze voetbalclub op vrijwilligerswerk. Enige vorm van respect en
vriendelijkheid tegenover deze mensen stellen wij enorm op prijs, want zonder deze mensen was
K.M.D Jeugd Halen niet zoals het nu is.
Last but not least : “Wij willen winnen, maar wij kunnen verliezen”. Het resultaat is
bijkomend, maar niet bijkomstig.

