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Visie 2030

Bestuur & ondersteuning

Accommodatie

Jeugdwerking

Eerste elftal / senioren



Midden – Lange termijn02

Doelstellingen03

Korte termijn01

SENIOREN / 

EERSTE ELFTAL



Korte termijn

• Sportief niveau top 5 in 4de provinciale

• Ploeg met Olense spelers – eigen jeugdspelers – link naar Olen

• Doorstroming eigen jeugd garanderen

• Rolmodel / uithangbord voor jeugd en club

• Goeie teamspirit en vriendengroep

• Duidelijke visie op afgelijnd budget



Midden en Lange termijn

• Sportief niveau vaste waarde 3de provinciale 

• Ploeg met Olense spelers aangevuld met spelers uit 

omliggende gemeenten 

• Doorstroming eigen jeugd garanderen

• Rolmodel / uithangbord voor jeugd en club

• Goeie teamspirit en vriendengroep

• Duidelijke visie op afgelijnd budget



Doelstellingen 21-22

• U17 en U21 trainers deel van de senioren trainersstaf

• Reserveploegen – U21 – U17 actief opvolgen met regelmatige 

evaluaties (minstens 2x per seizoen)

• Betrokkenheid spelers verhogen door in te plannen voor hulp bij 

activiteiten – kantinedienst - jeugdscheidsrechter

• Jaarlijks kritische evaluatie van het voorbije seizoen, verbeteringen 

voorop stellen en doelstellingen aanpassen



Midden – Lange termijn02

Doelstellingen03

Korte termijn01

JEUGD



Korte termijn

• Ploegen in alle jeugdreeksen op het correcte niveau

• Provinciaal voetbal aanbieden voor de betere spelers door 

samenwerking met naburige clubs

• Jeugdcoördinatoren voor onder-, midden- en bovenbouw

• Voldoende begeleiding per ploeg : min. trainer en 

ploegafgevaardigde

• Opleidingsaanbod promoten aan onze jeugdtrainers



Midden en Lange termijn

• Ploegen in alle jeugdreeksen op het correcte niveau

• Provinciaal voetbal aanbieden voor de betere spelers

• Jeugdcoördinatoren voor onder-, midden- en bovenbouw

• Verdere uitbouw technische cel

• Voldoende begeleiding per ploeg : min. trainer en 

ploegafgevaardigde. Streven naar hulptrainer + medische en 

sociale begeleiding op clubniveau

• Min. 50% gediplomeerde trainers



Doelstellingen 21-22 
• Jaarlijkse initiatiedag specifiek voor nieuwe U6 lichting maar ook 

uitbreiden naar andere leeftijdsgroepen

• Vertrokken spelers jaarlijks terug contacteren

• Trainersopleidingen organiseren op eigen locatie

• Tussenkomst vanuit de club bij kosten opleidingen

• Criteria voor trainersvergoedingen bepalen

• Voetbalkamp organiseren op eigen locatie

• Jeugd betrekken bij seniorenploegen (oplopen – voorwedstrijden)

• Specialisatietrainingen integreren (techniek – keepers)

• 1 ster jeugdcompetitie audit ter voorbereiding van provinciale 

jeugdcompetitie (2 sterren)

• Jaarlijks kritische evaluatie van het voorbije seizoen, verbeteringen 

voorop stellen en doelstellingen aanpassen



Midden – Lange termijn02

Doelstellingen03

Korte termijn01

ACCOMMODATIE



Korte termijn

• Voldoende trainings- en wedstrijdvelden verdeeld over de 2 

locaties (B-complex enkel training)

• Alle terreinen goed onderhouden voor trainingen en 

wedstrijden, voorzien van drainage en verlichting waar nodig

• Kleedkamers goed onderhouden en herstellingen waar nodig

• Kantines goed onderhouden en herstellingen waar nodig



Midden en Lange termijn

• Voldoende trainings- en wedstrijdvelden verdeeld over de 2 

locaties (B-complex enkel training, A-complex wedstrijden)

• Alle terreinen goed onderhouden voor trainingen en 

wedstrijden, voorzien van drainage en verlichting waar nodig

• Nieuwe en gerenoveerde kleedkamers

• Nieuwe en/of gerenoveerde kantines



Doelstellingen 21-22
• Onderhoud terreinen optimaliseren (o.a. terreinverzorger – belijning -

beregening)

• Korte en lange termijnplan eigendommen – terreinen – gebouwen 

formaliseren (zie details in verdere slides)

• Jaarlijks kritische evaluatie van het voorbije seizoen, verbeteringen 

voorop stellen en doelstellingen aanpassen



Scenario’s02

Tijdslijn03

Wat hebben we nodig ?01

PLANNEN 

ACCOMMODATIE



Wat hebben we 

nodig ?



TRAININGS TERREINEN

Ma Di Wo Do Vr

B1 U13A U13B U15A U15B U13A U13B U15A U15B

A kern Res B U21 A kern Res B U21

Ma Di Wo Do Vr

B2 U12A U12B U11A U11B U12A U12B U11A U11B

U17A U17B U17A U17B

Ma Di Wo Do Vr

A3 U9 U8 U10A U10B U9 U8 U10A U10B

Ma Di Wo Do Vr

A4 U7 U6 U7

Theoretisch maximum van 28 ploegen – praktisch 21-24 ploegen 



WEDSTRIJD TERREINEN
Scenario 3 – 11v11 wedstrijden gespreid over A1 – A2 – 8v8 wedstrijden op A3

WE1 zat A1 A2-1 A2-2 A3-1 A3-2 A4-1 A4-2 WE2 zat A1 A2-1 A2-2 A3-1 A3-2 A4-1 A4-2

10 U6A U8A 10 U7A U9A

11 U6B U8B 11 U7B U9B

12 U10A U8C 12 U7C U9C

U17A U21 U11A

13 U10B 13

U11B

14 U15A U12A 14 U17B U13A

15 Res A 15 Res B

zon A1 A2-1 A2-2 A3-1 A3-2 A4-1 A4-2 zon A1 A2-1 A2-2 A3-1 A3-2 A4-1 A4-2

10 U15B U12B U13B 10

11 11

15 1ste ploeg 15



KLEEDKAMERS
• 4 grote kleedkamers 11v11

• 6 kleinere kleedkamers 8v8

• 2 scheidsrechter kleedkamers

KANTINE
• Minstens 1 kantine

• Ruimte voor terras



Scenario’s



Scenario Trainingsvelden

• Verkoop terreinen Achter Olen aan gemeente Olen

• Erfpacht 50 jaar voor gebruik terreinen B1 – B2

• Trainingsinfrastructuur Achter Olen renoveren (2022 –

2023)

• Renovatie kleedkamers (minstens 4) + sanitair

• Afbraak kantine

• Volledige verlichting B1 en B2

• Aanpassing RUP door de gemeente afwachten voor 

aanleg A5



Scenario wedstrijdvelden

• A1 : drainage en renovatie + nieuwe omheining / 

dug-outs → 2021

• A4 : renovatie + extra verlichting → 2021

• A2 : drainage en renovatie + nieuwe omheining / 

dug-outs → 2022

• A3 : jaarlijks onderhoud



Scenario kleedkamers

• Afwerking kleedkamers A3 en A4 → 2021

• Nieuwe kleedkamers B blok → 2022 of 2023

Scenario kantines en bijgebouwen 

• Nieuwe opslagplaatsen en inkom → 2021

• Opfrissing A kantine

• Nieuwe B kantine



Tijdslijn

Kleedkamers A3 / A4

Nieuwe inkom en

opslagruimte
Renovatie A1

Renovatie A4
Nieuwe kleedkamers

B-blok

2021

20212021

2021
2022



Tijdslijn

Renovatie

kleedkamers

Achter Olen

Aanleg A5Renovatie A2

Nieuwe B kantine

2022

2027 ?2022

2025 ?

Afbraak kantine

Achter Olen

2022



Midden – Lange termijn02

Doelstellingen03

Korte termijn01

BESTUUR



Korte termijn

• Neuzen in dezelfde richting – gemeenschappelijke visie

• Organisatiestructuur met werkingscellen en ingevulde / 

beschreven rollen

• Bestuursleden en medewerkers actief blijven rekruteren 

naargelang de behoeften

• Betrokkenheid van spelers en ouders creëren en verhogen

• Op de hoogte blijven van nieuwe werkingsmiddelen –

hulpmiddelen - opleidingen 



Midden en Lange termijn

• Neuzen in dezelfde richting – gemeenschappelijke visie

• Voor elke cel coordinator, back-up, werkgroepen en budgetten

• Bestuursleden en medewerkers actief blijven rekruteren 

naargelang de behoeften

• Betrokkenheid van spelers en ouders creëren en verhogen

• Op de hoogte blijven van nieuwe werkingsmiddelen –

hulpmiddelen - opleidingen 



Doelstellingen 21-22
• Maandelijkse bestuursvergadering waar elke celverantwoordelijke

zijn/haar items toelicht.

• Efficiënter vergaderen, enkel te nemen beslissingen en opvolging 

acties. Overige communicatie via mail en whatsapp.

• Rolbeschrijvingen verder uitwerken

• Naast commerciële activiteiten ook activiteiten opzetten die meer 

betrokkenheid creëren

• Kleinere werkgroepen oprichten, meer gericht op één taak, en als 

dusdanig meer betrokkenheid creëren.

• Ouderraad oprichten

• Actief opvolgen en deelnemen aan bestuursfunctionele opleidingen 

en infomomenten (o.a. verenigingenforum gemeente Olen, Dynamo 

project)

• Jaarlijks kritische evaluatie van het voorbije seizoen, verbeteringen 

voorop stellen en doelstellingen aanpassen



Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Maa Apr

JAARPLANNING 21-22

Tornooi

Initiatie 

jeugd

Techniek 

trainingen

Seizoens

evaluatie 

bestuur

Voetbal 

stage

Voetbal 

stage

Wafel 

verkoop
Eetdag

Lidgelden 

Kledij

Spelers 

evaluatie 

jeugd

Spelers 

evaluatie 

jeugd

Audit

Sint / Kerst 

activiteit

Startdag

competitie

Opleiding 

Initiator

Opleiding 

Instructeur B


