Olympic Ledegem erkent de Panathlonverklaring
Missie
Sportieve en sociale ontwikkeling, voor alle leden en vrijwilligers, dit met respect voor
elkaar met maximaal plezier voor iedereen om een stevige clubbinding te bekomen.
Herkenbaar voetbal brengen met kwalitatieve opleiding ondersteunt door Double Pass
om een maximale doorstroming naar het eerste elftal te bekomen.
”Kwalitatieve opleiding met respect voor iedereen op en naast het veld, voor een
maximale clubbinding”

Visie
Olympic Ledegem wil een
•

sociaal verantwoorde werking op met 4 accenten :
Respect:
Wij willen dat jeugdspelers respect en fairplay tonen naar medespelers,
opleiders, tegenstanders, scheidsrechters en accommodatie
Plezier:
Wij willen iedere jeugdspeler met plezier zijn hobby laten uitvoeren
Ontwikkeling:
Wij willen jeugdspelers zich sportief en sociaal laten ontwikkelen in een
kindvriendelijke omgeving rekening houdend met de sociale waarden
Clubbinding:
Wij willen jeugdspelers aan de club binden door het organiseren van sociale
activiteiten.

”Ontwikkel respectvol clubplezier”
•

ambitieuze sportieve jeugdwerking met 3 accenten :
Herkenbaar voetbal:
Wij willen alle leeftijden in een herkenbare speelstijl laten spelen, ongeacht
hun niveau.
Kwalitatieve opleiding:
Wij willen een kwalitatief hoogstaande opleiding bieden, die als zodanig ook
zijn uitstraling en aantrekkingskracht heeft.
Doorstroming:
Wij willen minimaal 1 jeugdspeler per seizoen laten doorstromen naar de Akern en zo veel mogelijk spelers naar de Beloftengroep.

”Doorstroming door herkenbare kwaliteit”
Langetermijnvisie
•

•

Olympic Ledegem is één hechte vereniging waar respect centraal staat en waar je
graag wil bijhoren.
Jeugdspelers van Olympic Ledegem kunnen binnen de club op een leuke manier hun
kwaliteiten ontplooien en op een correcte manier leren omgaan met hun eigen en
andermans gebreken.

•
•
•
•
•
•

Een kwaliteitsvolle jeugdopleiding uitbouwen met gediplomeerde trainers en een
provinciaal label van de KBVB en een Foot Pass label waarover gesproken wordt.
Alle aangesloten jeugdspelers individueel zo goed mogelijk vormen op technisch,
tactisch en mentaal vlak, met een correcte attitude.
Jaarlijks een speler uit de eigen jeugdwerking kunnen laten doorstromen naar de kern
van ons 1e elftal en maximale doorstroming van de jeugdspelers naar onze
beloftenkern.
Alle spelers die de volledige jeugd hebben doorlopen en die eindigen op provinciaal
niveau kunnen minstens terecht in een eerste elftal van een andere club.
De accommodatie, toegang en parking verder uitbouwen.
Investeringen op lange termijn
o Extra volledig terrein of eventueel een terrein voor de ploegen t/m U&11 (8
tegen 8 )
o Volwaardige en nette parking
o Verlichting op het eerste terrein

