Visie van K Retie SK
KSK Retie wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich
verder kunnen ontwikkelen.
1. MISSIE VAN K.RETIE SK
Wij stellen enkele doelen centraal die we zeer belangrijk vinden.
R - het bevorderen van de optimale ontwikkeling van de individuele voetballer
E - ieder lid moet zich welkom vinden binnen onze club
T - wij willen een toffe club zijn waar spelplezier heel belangrijk is en we tonen respect voor scheidsrechter en
		tegenstander.
I - de kwaliteit van training, begeleiding, scheidsrechters en organisatie te bewaren door o.a. opleidingen te
		stimuleren
E - we streven ernaar om onze betere spelers te laten doorstromen naar de eerste ploeg, maar willen tegelijkertijd
		 onze sociale rol vervullen t.o.v. de andere spelers
Wij willen dit alles realiseren in een sportieve maar gemoedelijke sfeer.

2. VISIE K.RETIE SK
R van recht op opleiding, D.m.v. speelse oefen- en wedstrijdvormen willen we onze spelers beter maken.
Spelers kunnen enkel beter worden door veel balcontacten. Ook de R van respect voor iedereen die zich inzet
voor de club, alsook het materiaal van de club en infrastructuur.
E van elk kind is uniek. We proberen kinderen zoveel mogelijk op hun niveau te laten spelen. Zo kan het zijn dat
we getalenteerde spelers een jaar hoger laten voetballen.
T van teamspirit. Door samen te trainen, wedstrijden en tornooien te spelen willen wij het groepsgevoel nog
sterker maken.
I

van in zone voetballen.We laten onze spelers in zone voetballen volgens de filosofie van de KBVB. We zijn ervan
overtuigd dat zonevoetbal onze spelers sterker maakt.Bij duiveltjes spelen we in een ruit,bij preminiemen in een
dubbele ruit en bij elftallen bij voorkeur in een 1-4-3-3.

E van elk kind krijgt kansen.Bij duiveltjes en preminiemen speelt elk kind ongeveer evenveel. Bij elftallen speelt elk
kind minstens een halve wedstrijd. (met uitzondering van Beker van het Nieuwsblad en/of niet naleven van
gedragscode van de club) Ook proberen we spelers op verschillende posities te laten spelen.
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3. VOOR DE OUDERS
R - Recht op aanmoediging van je kind maar ook van de andere spelers.Een kind dat aangemoedidgd wordt zal
		 meer spelplezier hebben.
E - Elke supporter is ook een beetje een trainer.Het is voor de kinderen echter veel beter als ze enkel naar de
		 trainer luisteren.
T - Toffe sfeer kan enkel met sportief gedrag. Volwassenen zijn een voorbeeldfunctie voor de jonge spelers.
I - Ieder kind wil gewoonweg voetballen. Wij vinden het daarom zeer belangrijk dat ouders zich niet bezig houden
		 met selecties van ploegen
E - Elk individu heeft recht op een eigen mening.Heb je met iets een probleem. Praat erover met de trainer of met
		 de sportieve cel. Ga nooit een discussie aan in aanwezigheid van kinderen.
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