Jeugdbeleidsplan AC BREAK
In dit beleidsplan worden, aansluitend op de visie van de club, een aantal prioriteiten
vooropgesteld. Er worden doelstellingen vooropgesteld op de verschillende domeinen die in de
visie worden benoemd, met aandacht voor de krachtlijnen van de visie.
Elke doelstelling wordt zo concreet mogelijk gemaakt, en er worden, voor zover mogelijk, ook
concrete acties aan gekoppeld.

Sporters
Doelstelling 1: de club wil streven naar een ‘optimum’ ledenaantal in functie van de
accommodatie, de omkadering en de sportieve doelstellingen.
- Kangoeroes: tot 30 kinderen om een kwalitatieve omkadering te kunnen verzekeren
- Ben/Pup/Min: ongeveer 140 atleten ongeveer gelijk verdeeld over jongens en meisjes
(50/50/40)
- Cadetten en Scholieren: telkens 20 atleten ongeveer gelijk verdeeld over jongens en
meisjes
Daartoe worden de volgende acties ondernomen:
1. Promotie-activiteiten: jaarlijks minimum 3 activiteiten organiseren per gemeente,
waarvan minstens 2 activiteiten in samenwerking met derden
2. Retentie-acties gericht op ‘scharniermomenten’: overschakeling lager-secundair
onderwijs, overschakeling secundair-hoger onderwijs
a. Gerichte communicatie naar ouders over de visie van de club en de manier
waarop we die willen realiseren, door middel van communicatie via de website en
een ouderavond
b. Begeleid en in groep deelnemen aan minimum 3 wedstrijden voor cadetten en
scholieren in zomer en winter
c. Minimum 1 jaarlijkse niet-sportieve groepsactiviteit voor de verschillende
categorieën
Doelstelling 2: De club streeft een regelmatige aanwezigheid op training na, ter bevordering van
de clubgeest
- Kan/Ben/Pup/Min: regelmaat betekent in principe wekelijkse aanwezigheid, tenzij er
uitzonderlijke omstandigheden zijn. Voor de kangoeroes is er één training per week, voor
de Ben/Pup/Min zijn er 2 trainingen per week, met eventueel een wedstrijd in het weekend.
- Cadet en scholier: regelmaat wordt in overleg met de trainer bepaald; afwezigheden
omwille van studie kunnen worden opgevangen op basis van trainingsschema
Doelstelling 3: De club streeft ernaar om deelname aan wedstrijden te bevorderen.
- Eigen organisaties: 60% van de atleten
- AAS-meetings: 30% van de jeugdatleten
- Veldlopen op clubkalender: 30% van de jeugdatleten
- Kampioenschappen (vanaf cadet): wedstrijdatleten nemen zoveel mogelijk deel aan het
PK, atleten die het minimum behalen nemen deel aan ofwel het KVV of het BK
- BVV: alle wedstrijdatleten en jeugdatleten stellen zich ter beschikking voor de BVV

- PK aflossingen / crosscup-relays
Daartoe worden volgende acties ondernomen:
- Tijdig informeren van atleten via kalender op website en mailing via de website
- Extra aanmoedigen van atleten via berichtjes op training
- Voorzien van voldoende omkadering/begeleiding op wedstrijden – minimum 1 trainer bij
wedstrijden in clubverband
- Waarderingssysteem

Trainers
Doelstelling 4: de club wil blijvend beschikken over een voldoende aantal
gediplomeerde/opgeleide trainers in functie van de verschillende sportersgroepen
- Minstens 1 jeugdtrainer per 15 atleten (Kan/Ben/Pup/Min)
- Minstens 4 specialisatietrainers vanaf cadet voor de basisdisciplines: sprinten, springen,
afstandslopen, werpen
- Oudere atleten worden aangemoedigd om engagement op te nemen als jeugdtrainer
Doelstelling 5: trainers scholen zich bij in functie van de noden van de club
- Elke trainer volgt minstens om de 2 jaar een bijscholing op sporttechnisch vlak of
sportomkaderend vlak (cursus, studiedag, clinic…)
Doelstelling 6: de trainers ontwikkelen gaandeweg een gezamenlijke visie op de trainingen die
in lijn ligt met de visie van de VAL en de visie van de club
Doelstelling 7: de trainers coachen de atleten in functie van de doelstellingen van de atleten
- De jeugdtrainers begeleiden en coachen de jongeren op AAS, BVV en de veldlopen van
de clubkalender, in onderlinge afspraak
- De specialisatietrainers stellen een trainingsschema op voor hun atletengroep, begeleiden
hun atleten in hun wedstrijdplanning, en begeleiden hen op BVV en kampioenschappen
voor zover mogelijk
Daartoe worden volgende acties ondernomen:
- Het bestuur belegt een vergadering met de trainers om missie, visie en beleidsplan toe te
lichten
- Beginnende trainers (niveau aspirant-initiator) worden geïnformeerd door de
jeugdsportcoördinator en begeleid door de andere trainers
- Het bestuur stelt voldoende financiële middelen ter beschikking voor
vrijwilligersvergoeding, vervoersonkosten en cursusgeld
- Trainers worden geïnformeerd over bijscholingsmogelijkheden, lidmaatschap VAT en
Atletiekleven, betaald door de club

Betrokkenheid van ouders
Om de werking van de club op termijn te verzekeren, is de medewerking van ouders en oudere
atleten noodzakelijk: begeleiding op wedstrijden en trainingen, medewerking tijdens wedstrijden
en niet-sportieve organisaties. Hiertoe streeft de club naar het verhogen van de betrokkenheid
van ouders bij de club.

Doelstelling 8: de club wil beschikken over een kern van vaste medewerkers waarop zij een
beroep kan doen voor haar organisaties, aangevuld met losse medewerkers voor specifieke
organisaties
Daartoe worden volgende acties ondernomen door het bestuur:
- Ouders (en evt. grootouders) van jongeren betrekken bij organisatie van het
clubkampioenschap
- Draaiboeken en taakbeschrijvingen voorzien zodat medewerkers zich een idee kunnen
vormen van wat er wordt gevraagd
- Oudere atleten die niet actief deelnemen betrekken bij sportieve en niet-sportieve
organisaties van de club
Doelstelling 9: de club wil ertoe bijdragen dat de club over voldoende juryleden beschikt om de
organisatie van VAL-wedstrijden te ondersteunen
- De club wil de volgende 5 jaar elk jaar minstens 1 nieuw jurylid werven
Daartoe worden volgende acties ondernomen door het bestuur:
- Ouders van jongeren vertrouwd maken met de verschillende taken van juryleden via het
clubkampioenschap
- Een duidelijke oproep en informatie verspreiden onder de ouders
Doelstelling 10: de club wil gerichte acties ondernemen om de clubsfeer en het clubgevoel te
versterken
Daartoe worden volgende acties ondernomen:
- Een aantal succesvolle activiteiten uitbouwen tot clubactiviteiten die over de kerngrenzen
succes hebben: jeugdfuif, clubkampioenschap, nieuwjaarsreceptie
- Een gezamenlijke planning opstellen voor een andere niet-sportieve activiteiten (zoals
jeugduitstap, ontbijtjogging etc.)

Bestuur
Doelstelling 11: de club wil de samenwerking tussen de twee kernen versterken door het
oprichten van werkgroepen met medewerkers die in de visie van de club de activiteiten van de
club verder uitbouwen.
Daartoe worden voor de jeugd twee werkgroepen opgericht die kernoverschrijdend werken: een
werkgroep voor de Kan/Ben/Pup/Min en een werkgroep voor de Cad/Schol.

Interne communicatie
Doelstelling 12: de club wil de communicatie met de leden en hun ouders versterken
Daartoe worden volgende acties ondernomen:
- Website en ledengegevens up to date houden
- Leden en ouders aanmoedigen om informatie ook naar het bestuur te laten doorstromen
- Informatieavond door vertegenwoordigers van bestuur en trainers organiseren bij de start
van het seizoen
- Gebruik van de verschillende informatiekanalen (website, berichtenborden, flyers) op
elkaar afstemmen

