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Missie  

KVV wil door middel van de voetbalsport IEDEREEN uit Kortessem en nabije omgeving een 
gezonde en kwalitatieve vrijetijdsbesteding aanbieden. De basis hiervoor moet een stevige 
en goed op elkaar afgestemde organisatie zijn waarbij naast een moderne voetbalopleiding 
ook het volkse, familiale karakter en voetbalplezier van de kinderen niet uit het oog mag 
worden verloren. Op deze wijze willen we onze jongeren opleiden zodat ze binnen 
afzienbare tijd deel kunnen uitmaken van de A-kern. Het streefdoel is ons lokaal herenelftal 
en/of ons dameselftal te versterken met zoveel mogelijk eigen opgeleide jeugd zodat deze 
probleemloos kunnen meespelen in de provinciale reeksen. De jongeren die omwille van 
omstandigheden niet kunnen doorstromen naar de A-kern moeten we binnen de mate van 
het mogelijke de kans kunnen aanbieden om zich op een andere manier binnen de club te 
engageren (recreatief volwassen voetbal, jeugdtrainer, scheidsrechter, medewerker, …).  

 
Visie  

Inleiding  

Voetbal is één van de meest populaire sporten ter wereld. Alle kinderen trappen in hun 
jonge leven ooit wel eens tegen een bal. Er zijn natuurlijk ook kinderen of jongeren die 
kiezen om voetbal te gaan spelen in een voetbalclub zodat ze meer kunnen leren over deze 
teamsport. Velen willen namelijk niet alleen voetballen in de tuin of op de speelplaats maar 
willen zich in de voetbalsport ook verder ontwikkelen door in recreatief of competitief 
verband te spelen. KVV biedt deze mogelijkheid aan.  

Iedereen is welkom!  

Elke jongen of ieder meisje uit Kortessem en de nabije omgeving, die een gezonde 
interesse toont in de voetbalsport en zich aanmeldt bij ons krijgt - ongeacht zijn/haar fysieke 
mogelijkheden, huidskleur, religie, geaardheid of talent – een kans om op een plezierige, 
leerzame en succesvolle manier te leren voetballen. KVV wil ertoe bijdragen dat elke speler 
in de meest optimaal mogelijke en veilige omstandigheden kan komen trainen en 
wedstrijden spelen. In deze optiek vaardigen wij ook verschillende G-voetbal teams af in 
competitie. 

 

 

 

 

 

 



Een gezonde geest in een gezond lichaam  

Het aanleren van de voetbalsport voornamelijk in de jeugdreeksen moet gebeuren in de 
best mogelijke omstandigheden waarbij vooral bij de jongsten het voetbalplezier (= FUN) 
centraal moet staan . De trainingen moeten daarom worden gegeven onder de deskundige 
leiding van bekwame, goed opgeleide en vooral gemotiveerde trainers (= FORMATION). 
Tijdens de opleiding en begeleiding van onze lokale jeugd moeten zij daarvoor niet alleen 
toezien op de voetbaltechnische, -tactische en –fysische ontwikkeling van de atleet. Als club 
zijn we het ook aan onszelf verplicht om te waken over het mentale, psychische en 
opvoedkundige aspect van deze mooie sport. Termen zoals orde, respect (ten opzichte van 
medespelers, tegenstrevers, trainers, supporters, scheidsrechter, ...), (zelf)discipline, leren 
verliezen, fair-play, teamgeest, eerlijkheid en vriendschap zijn maar een paar voorbeelden 
van de ethische normen en waarden die wij als club hoog in het vaandel dragen. Daarnaast 
hechten wij er ook veel belang aan om een gezond evenwicht te bewaren tussen sport en 
studie. Succes op school en succes in voetbal gaan vaak hand in hand.  

Communicatie  

We willen in dit totaalpakket ook de rol van de ouders niet uit het oog verliezen. Per slot van 
rekening zijn zij het die hun vertrouwen stellen in onze club en ons toestemming geven om 
hun kind bij te staan in hun groei naar volwassenheid. Vandaar dat het van essentieel 
belang is dat we een open en eerlijke communicatie hanteren op elk niveau. Tijdens het 
opleidingstraject mogen we bovendien absoluut niet uit het oog verliezen dat we een 
familiale club willen zijn. Eenieder moet zich bij KVV thuis kunnen voelen zodat ze kunnen 
meegenieten van een actief verenigingsleven wat zonder enige twijfel de ‘familieband’ 
binnen de club versterkt.  

Financieel budget en structurele omkadering  

De gouden jaren waarbij jongvolwassen voetbalspelers in de lagere provinciale reeksen 
hopen geld verdienden zijn voorbij. We zijn er van overtuigd dat succes enkel nog maar kan 
behaald worden mits een gestructureerde uitbouw van onze organisatie die gestoeld is op 
een evenwichtig samengesteld financieel budget. Zowel bij de A-kern als bij de 
jeugdwerking moeten er duidelijk afgebakende verantwoordelijkheden en taken zijn. 
Daarnaast moeten we voldoende aandacht besteden aan het verwerven van voldoende 
inkomsten en moeten de uitgaven te allen tijde onder controle worden gehouden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


