
Strategische doelstelling Operationale doelstelling Actie seizoen status beschrijving / opmerkingen /status / vervolgstappen

2016-2017 gerealizeerd gerealizeerd dankzij verderzetting samenwerking KFC Witgoor Sport

2017-2018 gerealizeerd gerealizeerd dankzij verderzetting samenwerking KFC Witgoor Sport

2018-2019 in progress

Onzekerheid ivm Provinciaal Voetbal door transitie van Nationaal Amateurvoetbal naar 

Interprovinciaal Voetbal; 

situatie aangekaart bij Voetbal Vlaanderen; feedback verwacht Jan 2018 

2016-2017 gerealizeerd Zondagse voetbalschool (najaar en voorjaar)

2017-2018 in progress Najaarssessie afgerond; voorjaarssessie plannen

2016-2017 gerealizeerd Opstart Core training (samenwerking SNS) voor U14/U15

2017-2018 gerealizeerd
Samenwerking met Marco Nys (ex-prof) voor U14 tem beloften in complex te Mol

2016-2017 gerealizeerd Beeldanalyse basisbewegingen bij U10 als testfase

2017-2018 in progress
Installatie camera ifv wedstrijdanalyse

Wekelijkse nabespreking van wedstrijden obv beelden

2018-2019 toekomst
Beschikbaarheid camera uitbreiden naar twee wedstrijdvelden - doortrekken 

wedstrijdanalyses naar 8v8

2017-2018 in progress
GPS monitoring bij twee spelers U17 tijdens wedstrijden - nabespreking met 

verantwoordelijke

2018-2019 toekomst
Uitbreiden naar alle veldspelers U17 (of U19) - zowel tijdens wedstrijden als trainingen; 

budgetimpact bepalen

2017-2018 in progress

BB : 6x600m test bij start seizoen om fysieke paraatheid spelers te testen - vervolg 

tweede seizoenshelft

OB: Eurofittesten bij spelers tem U10 - vervolg tweede seizoenshelft

2018-2019 toekomst Eurofittesten uitbreiden naar U11 tem U13

wedstrijdbegeleiding 2016-2017 gerealizeerd medische begeleiding tijdens wedstrijden voor U15 tem U19

gezonde voeding 2016-2017 gerealizeerd fruit + sportdrank als snack/drank na de wedstrijd

2016-2017 gerealizeerd rekentabel ter bepaling APHV mbv lengte en gewichtmeting

2017-2018 in progress
Vetmeting + verdere opvolging lengte en gewicht

Excellijst ter ingave en raadpleging blessures - try out PSD

medische fiche 2018-2019 toekomst Volledige medische fiche / lengte / gewicht in PSD vanaf U10

Postformatie selectie en 

wedstrijden
2016-2017 gerealizeerd

Maandelijkse wedstrijden voor postformatie selectie  

Begeleiding postformatie 2017-2018 in progress Aanstellen specifieke postformatietrainer

Individuele Talentbegeleiding 2018-2019 toekomst
Opleidingsplan per speler; specifieke trainingssessies en mentale coaching

2017-2018 in progress Extra uren keeperstraining door keeperstrainer A-kern aan U16 en U17 keepers

2018-2019 toekomst
Keepersopleidingsplan vastleggen in samenspraak met keeperstrainers jeugd en 

keeperstrainer A-kern.

Physical coach training 2016-2017 gerealizeerd Dessel als locatie voor Physical Coach training door Joost Desender; 

2016-2017 gerealizeerd Bjorn De Neve clinic (Positiespel en detail coaching)

2017-2018 gerealizeerd Gerry Oste clinic (Flankballen)

trainersevaluaties 2017-2018 in progress Opstart trainersevaluaties + bespreking

trainerscursus voor 

jeugdspelers
2018-2019 toekomst

Voorzien van trainerscursus binnen de club met doel eigen jeugdspelers te kunnen 

opleiden tot trainers

2016-2017 gerealizeerd
Invulling Communicatie verantwoordelijke + nieuwe Coordinator Afgevaardigden

2017-2018 gerealizeerd Aanstelling Administratief Jeugdcoordinator

2017-2018 in progress Vervanging Infrastructuur Verantwoordelijke

2018-2019 toekomst Vervanging Penningmeester

2016-2017 gerealizeerd
Gevolgde Dynamo cursussen: Jeugdbestuurders-workshop; Gebruik Sociale Media, 

Sponsoring en budgetwerving, Vrijwilligerswerking

2018-2019 toekomst
Opleidingsplan opstellen (aanvullende cursussen, opleiding nieuwe bestuurders?)

2.3 : Continuiteit & Kwaliteit Afgevaardigden Takenpakket omschrijving 2017-2018 gerealizeerd Vernieuwde versie van het Handboek Afgevaardigden

Start formeel 

vrijwilligersteam
2016-2017 gerealizeerd

opstarting vrijwilligersteam/werking

Deelname aan Dynamo cursus Vrijwilligerswerking

Uitbreiding team 2017-2018 gerealizeerd  2 nieuwe leden in het team

Continuiteit verzekeren 2018-2019 toekomst

Communicatie kanalen 2016-2017 gerealizeerd

Invoering Nieuwsbrief

Gebruik Prosoccer Data als communicatiemiddel

Start Facebook Groep

TV schermen in cafetaria

Upgrade Website 2017-2018 gerealizeerd Nieuwe website online sinds Aug. 2017

Oplevering nieuwe 

accomodatie
2015-2016 gerealizeerd

ingebruikname Jan. 2016

Verdere afwerking 2016-2017 gerealizeerd Materiaalloods + terras + inzaaiing grasveld op vorige kantine-locatie

Opleiding

Monitoring - Testing

meten is weten

keepersdoorstroming

Zomer clinic (ism KDR)

Invulling posities

Strategische doelstelling 2 : 

VERBETEREN JEUGDBELEID -> 

MENSEN (jeugdbestuur, 

afgevaardigden, vrijwilligers,..)

3.1: Finalizatie nieuwe jeugdcomplex

JEUGDBELEIDSPLAN  2016 - 2019  KFC DESSEL SPORT

Strategische doelstelling 1 : 

BEWAKING DIVERSITEIT EN 

KWALITEIT van de JEUGDOPLEIDING 

(Breedte + Diepte)

2.1 : Volledige invulling van posities in het 

Jeugdbestuur

2.3 : Sterke vrijwillgerswerking uitbouwen

2.4 : Open en eerlijke communicatie

2.2 : Opleiding/vorming bestuurders

1.1:  Behouden van 3 niveaus: Nationaal, 

Provinciaal, Gewestelijk

1.3 :  Medische begeleiding verbeteren en 

uitbreiden 

1.4 :  Doorstroming/ Postformatie Verbeteren

1.5 : Kwaliteit jeugdtrainers bestendigen

1.2:  Kwaliteitsinjecties voetbaltechnische 

opleiding  

behoud 3 niveaus

Voetbalschool Groen-wit

Core training

Video analyse

Monitoring experiment - GPS



moderne IT voorzieningen 2016-2017 gerealizeerd
aankoop extra desktop, laptops, beamers, printer, WIFI access point

extra keukenvoorzieningen 2017-2018 gerealizeerd
aanschaf koelkast, diepvriezer etc. in functie van soep en broodjesverkoop

2016-2017 gerealizeerd

structurele renovatie wedstrijdvelden

uitbesteding onderhoud trainingsvelden

extra clubmedewerker voor wekelijks onderhoud

[budgetverhoging tot 25K]

2017-2018 gerealizeerd idem als in 2016-2017

structurele renovatie 

trainingsvelden
2018-2019 toekomst

budgetimpact  te bepalen

opwaardering verlichting ? toekomst budgetimpact te bepalen

plan voor 2 extra velden (1 x 

synthetisch?)
2018-2019 in progress

Gemeente Dessel heeft deze velden in ruimtelijk plan opgenomen. Kapvergunning OK. 

Verdere planning in handen van de gemeente. Kunstgras is een optie, maar financiering 

is ??

RVT veldje of boarding veldje ? toekomst
op grasveld naast de kantine

2016-2017 gerealizeerd 5K budget vastgelegd

2017-2018 gerealizeerd 5K budget vastgelegd

2018-2019 toekomst aankooplijst en budget vast te leggen

upgrade naar Select 

trainingsballen
2016-2017 gerealizeerd

extra kost doorverrekend in lidgeld

budget in evenwicht 2016-2017 gerealizeerd  

budget in evenwicht 2017-2018 in progress
lichte verhoging lidgeld om extra's te bekostigen (kledijpakket, Select ballen, core 

training)

fondsenwerving 2016-2017 gerealizeerd
bijkomende activiteiten voor extra inkomsten (fotoverkoop, soep- en broodjesverkoop, 

ontbijt)

sponsoring 2016-2017 gerealizeerd Vervanging "wedstrijdbalsponsoring" met Advertenties op TV schermen

2016-2017 gerealizeerd jaarlijkse hernieuwing in mei

2017-2018 gerealizeerd jaarlijkse hernieuwing in mei

2018-2019 toekomst jaarlijkse hernieuwing in mei

4.2: Voortrekkersrol vervullen in het inter-

gemeentelijk sportnet KDR (Kempense 

voetbalacademie)

expertise delen in KDR 

Voetbalacademie
2016-2017 gerealizeerd

o.a. via delen opleidingsplannen, beschikbaar stellen video-materiaal

Voetbalschool Groen-wit 2016-2017 gerealizeerd Zondagse voetbalschool (najaar en voorjaar)

Voetbalschool Groen-wit 2017-2018 in progress Najaarssessie afgerond; voorjaarssessie plannen

2017-2018 gerealizeerd opstart trainingen (experimenteer fase)

2018-2019 toekomst analyse experimeerfase -> uitbreiding naar wedstrijden?

4.5:  Bewaking van fair-play en respect op en rond 

het voetbalveld
10 gedragsslagzinnen 2016-2017 gerealizeerd

vastgelegd in samenwerkingsprotocol en gepubliceerd op website

4.6:  Recruteren en opleiding scheidsrechters
interne trainersopleiding 

starten
2017-2018 in progress

doelgroep: geinteresseerde jeugdspelers en ouders; afspraak maken met Provinciaal 

scheidsrechtercomitee;

G-voetbal

structurele opwaardering 

onderhoud velden

jaarlijkse aankoop 

voetbalmaterialen

jaarlijkse hernieuwing 

samenwerkingsprotocol

 4.1: samenwerking met KFC Witgoor Sport 

bestendigen

Strategische doelstelling 4: Sociale 

functie, lokale verankering en fair-

play

3.4: uitbreiding + kwaliteitsverhoging 

voetbalmaterialen 

3.5: aanhouden van een strak budget, in eigen 

beheer en in evenwicht

Strategische doelstelling 3: 

VERBETEREN JEUGDBELEID -> 

MIDDELEN (infrastructuur, 

terreinen, materiaal, budget)

3.1: Kwaliteitsverhoging huidige terreinen

3.1: Finalizatie nieuwe jeugdcomplex

3.3: beschikbaar maken van extra (synthetisch) 

veld(en)

4.3: Voetbalschool voor Desselse Jeugd

4.4  Aanbieding G-Voetbal


