KFC HOUTVENNE JEUGD

SEIZOEN 2014-2015

SWOT- analyse Jeugdopleiding seizoen 2014-2015
Sterktes (Strenghts)
* Gemotiveerde trainers waarvan enkele in de toekomst (komend seizoen)
een (hoger) diploma willen trachten te behalen.
* Gemotiveerde omkadering
* In het bestuur en de technische staf zetelen een aantal mensen met een
voetbalverleden bij de club (en zelfs nog spelen bij de veteranen) -> Grote
verbondenheid.
* Enthousiaste groep vrijwilligers.
* Uitgebreid prospectiegebied (= Groot-Hulshout : Hulshout,
Westmeerbeek en Houtvenne)
* Beschikking over kunstgrasveld waardoor ook tijdens de winterperiode of
bij afgelastingen er wel bijkomende trainingen worden ingepland. De
kantine kan dan worden open gehouden wat zorgt voor extra inkomsten.
* Beschikking over 2 natuurgrasvelden te Sportpark Joris Verhaegen te
Hulshout (uitsluitend voor trainingen, Huur Gemeente Hulshout) :
Bijkomende voordelen :
* Interessant voor werving van leden wonende te Hulshout
* Trainingen mogelijk op verschillende ondergronden (kunstgras te
Houtvenne <-> natuurgras te Hulshout)
* Veel spelers met potentieel
* Er wordt geïnvesteerd in opleidingen door het terugbetalen van de
inschrijvingsgelden van cursussen.
* A-kernspelers worden ingezet als scheidsrechter voor jeugdwedstrijden
en als begeleiders (trainers) tijdens de jeugddag
* Door de samenwerking met KSK Heist kunnen de ploegen onderbouw
(U8 tem U12) onder provinciaal label spelen
* Opening kantine tijdens trainingsdagen -> extra inkomsten
Zwaktes (Weaknesses)
* 2 locaties -> verspreiding materieel- aal -> grotere kosten (meer doelen
nodig, extra opslag)
* Jeugdploegen bovenbouw spelen op gewestelijk niveau, terwijl deze
lichtingen zeker provinciaal niveau aankunnen
* Slechts 1 terrein voor wedstrijden (kunstgrasveld)
* Weinig tot geen spelers van A- en B-kern met functie binnen de JO (bv.
Jeugdtrainer, bestuurslid)
* Beschikken niet over software (zoals bv. Socceronline) voor het
opvolgen en begeleiden van jeugdspelers, waardoor alle sportieve
gegevens verdeeld zit bij de JC’s (OB en BB)

* Op locatie te Hulshout zijn er enkel kosten en geen inkomsten
* Laattijdige inschrijvingen jeugdspelers (laat in het seizoen of op latere
leeftijd) waardoor men bij sommige leeftijdscategorieën een groot
niveauverschil krijgt.
Kansen (Opportunities)
* Samenwerkingsverbanden met ander sportclubs uit de regio uitwerken.
* Doorgroeien van jeugdspelers door het blijven investeren in goede
opleidingen (voortdurende bijscholing technische staf)
* Uitbreiding Sponsoring en PR jeugdopleiding.
* Organiseren van cursussen op de club met als doel het bereiken van een
groter publiek en kennismaking met de jeugdwerking van de club (bv.
Interessant voor aanwerving potentiele trainers)
* Gebruik van sporthal (Sportpark Joris Verhaegen) voor indoor-voetbal
tijdens de winterperiode
* Inzetten op spelers met achterstand door het inlassen van meer
specifieke trainingen (techniek e.d…)
* Oprichten van een meisjesploeg (eerste aanzet is er al onder de vorm
van de Kempina’s, jeugdtrainer David Wyns)

Bedreigingen (Threats)
* Ingevolge het eigen succes is er bedreiging tot overbelasting van
bepaalde mensen binnen de technisch staf en het dagelijks jeugdbestuur.
* bedreiging van een aantal clubs binnen een straal van +/- 20 km welke
een hoger speelniveau (provinciaal, nationaal) kunnen aanbieden
(Westerlo, KSK Heist, SK Lierse, ASV Geel,..)

