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Missie en visie
SMS Lubbeek wil binnen de gemeente en regio een vooraanstaande maatschappelijke positie
innemen. Door zowel jong en oud, op en naast het veld, samen te brengen in een omgeving met
een herkenbare cultuur waar de waarden “respect, communicatie, eenduidigheid en diversiteit”
zich vertalen in een professionele aanpak, waardoor SMS Lubbeek kan bijdragen in een positieve,
individuele en collectieve beleving binnen de gemeente en regio. De jeugdwerking van SMS Lubbeek
is er om jeugdspelers in een gezonde en sportieve sfeer en tegen een maximale toegankelijkheid te
laten genieten van het voetbalspel.
De jeugdwerking speelt hierin een vooraanstaande rol.
SMS Lubbeek wil vanuit haar opvoedkundige bijdrage, motiverende en aantrekkelijke
sportfaciliteiten aan de jeugd uit de gemeente en regio aanbieden. Door een actieve jeugdwerving
wil SMS Lubbeek via diverse gemeentelijke en andere kanalen hierbij een zo breed mogelijk publiek
trachten te bereiken, en dit zonder enige beperking i.v.m. taal, geslacht, seksuele oriëntatie,
religieuze, politieke of filosofische aanhorigheid.
Door een duidelijke afstemming tussen jeugd- en hoofdwerking biedt SMS Lubbeek haar
e
jeugdspelers bovendien reële perspectieven tot doorstroming naar de A- kern (2 provinciale
e
reeks) of de B-kern (4 provinciale reeks).
Als jeugdcoördinator, jeugdbestuur, jeugdwerking, werkgroepen, trainers en medewerkers
hebben wij de ambitie om een zo kwalitatief mogelijke jeugdwerking uit te bouwen waar
spelvreugde en voetbalplezier primeren en waar elke jongen of meisje de kans, de tijd en de
ruimte krijgt om zich voetbal sportief te ontwikkelen.
Als voetbalclub onderschrijven wij de visie van de KBVB, die als volgt luidt: Wij trachten ervoor te
zorgen dat IEDER KIND...












veel vreugde en plezier beleeft aan het voetbal en er met vol enthousiasme en beleving
aan deelneemt



voetbalwijsheid kan opsteken: de algemene voetbalontwikkeling is belangrijker dan het
kortetermijnresultaat



voldoende ruimte krijgt om zijn creativiteit en zin voor initiatief aan bod te laten komen: het
nemen van eigen beslissingen, het zelfstandig oplossen van problemen, ... 



de kans krijgt om te leren, om fouten te maken en zichzelf, met behulp van de
volwassenen, te verbeteren 
zich een belangrijke schakel in een ploegspel voelt 
positief gestimuleerd wordt 





een voorbeeld kan nemen aan de volwassenen, niet alleen op voetbalgebied, maar ook in
de algemene omgang, zoals discipline, stiptheid, beleefdheid, ... 



aanwijzingen van volwassenen ontvangt die stimulerend of aanmoedigend, maar niet
verlammend werken 



respect leert opbrengen voor medespelers en tegenstanders, die een partner in het spel is
en geen vijand, evenals voor de spelleider, die het spel tussen twee ploegen mogelijk maakt 
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Als club hebben wij ook een sociale functie te vervullen. We moeten iedereen de kans geven om
maximaal voetbal te spelen. Wij vinden de sportiviteit belangrijk en verwachten van de trainers,
bestuursleden, spelers en ook van de supporters dat zij een positieve ingesteldheid uitstralen. Wij
zijn ons terdege bewust dat het nastreven van deze sportvisie een zware opdracht is voor ons en in
het bijzonder van onze jeugdopleiders. Het is evenwel onze uitdaging om altijd te blijven groeien
en te verbeteren.
De missie van de jeugdwerking van SMS Lubbeek is om jeugdspelers in een sportief gezonde en
plezierige sfeer hun sport te laten beleven.
Er wordt aandacht besteed aan recreatief en competitief jeugdvoetbal, zowel voetbalinhoudelijk als
begeleiding van de jeugdspelers tijdens de trainingen en de wedstrijden.

Buiten de technische, fysieke en tactische aspecten houdt dit ook het volgende in:

  leren spelen door eerlijk spel, waarbij “eervol spelen” belangrijker is dan winnen 
  leren evolueren in een team waarbij ploeggenoten, trainers en begeleiders partners zijn 
  leren respecteren van tegenstanders en spelleiders 
  leren verliezen en relativeren van zowel goede als ontgoochelende resultaten 
  leren leven met discipline
 plezier hebben in wat je doet 
Concreet betekent dit dat:
















de jeugdspeler staat centraal in de opleiding en het wedstrijdresultaat in eerste
instantie ondergeschikt is aan de ontwikkeling van de speler 
alle jeugdspelers een gelijke kans verdienen, ongeacht de individuele kwaliteit 



de missie van de jeugdwerking van SMS Lubbeek erin bestaat om jeugdspelers
beter te leren voetballen in een sportief gezonde en plezierige sfeer



er aandacht wordt besteed aan recreatief en provinciaal jeugdvoetbal, zowel
voetbalinhoudelijk als begeleiding van de jeugdspelers tijdens de trainingen en
de wedstrijden
leren voetballen waarbij de ontplooiing van de speler belangrijker is dan het resultaat 
de teamgeest belangrijker is dan het individualisme 
er respect wordt getoond voor alles en iedereen 
discipline de sfeer en het plezier stimuleert 
een positieve aanpak zorgt voor een positief resultaat
een goede, pedagogisch verantwoorde voetbalopleiding aangereikt wordt 










de functie van SMS Lubbeek gezien moet worden als een opleiding van eigen jeugdspelers
die op termijn een meerwaarde betekenen voor de beide seniorenelftallen 
sportieve en sociale ervaringen met elkaar gedeeld worden 
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men zich gewaardeerd en betrokken blijft voelen bij de voetbalvereniging SMS Lubbeek,
zodat voetbal tot op latere leeftijd een plaats blijft behouden als speler, coach,
scheidsrechter, supporter en/of bestuurslid 
zoveel mogelijk kinderen van de eigen gemeente gestimuleerd worden om te voetballen 
het in de directe omgeving en regio een referentie wordt wat jeugdopleiding betreft

Dit allemaal zijn essentiële waarden die hun roots vinden in een kwaliteitsvolle jeugdopleiding waar
de basis wordt gelegd voor langdurig lidmaatschap.
Hierbij is het niet onbelangrijk dat de gemeentelijke instanties dit project ondersteunen, en zich
verantwoordelijk stellen voor een accommodatie die voldoet aan de hedendaagse normen.
Visie van de voetbalclub om deze missie te bereiken m.b.t de jeugdbegeleiding en jeugdopleiding:

















een jeugdwerking die ondersteund wordt door de ganse clubwerking 
een verzorgde infrastructuur die toelaat om optimaal de sport te beoefenen
jeugdopleiders en jeugdspelers het nodige materiaal aanreiken 
een open en vlotte communicatie naar ouders, spelers en jeugdwerking toe 
goede jeugdopleiders met een positieve aanpak aantrekken 



jeugdopleiders en jeugdmedewerkers stimuleren om vervolmakingscursussen te volgen
of deze zelf aan te reiken
evaluatie en bijscholing van jeugdspelers 




positieve jeugdwerking aanwenden om goede jeugdspelers aan te trekken, die een
positieve sportieve meerwaarde kunnen zijn voor onze jeugdspelers 



samenwerken met de Gemeentelijke Sportraad, andere Lubbeekse verenigingen,
Lubbeekse schoolverenigingen om het jeugdvoetbal in de gemeente te promoten 



aanwenden van externe mogelijkheden die de club een meerwaarde brengen op alle
sportieve aspecten (KBVB/VFV, FootPass, projecten, …). 

Externe doelstellingen:








met goed voetbal de aantrekkingspool zijn voor de jeugd in de regio 
relaties met de plaatselijke onderwijsinstellingen optimaliseren 
nauw samenwerken met andere sportverenigingen 
inrichten van jaarlijkse opendeurdagen waarop iedere jeugdspeler welkom is en aan de
trainingen kan deelnemen 
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Interne doelstellingen:








trachten jaarlijks een paar jeugdspelers te kunnen doorschuiven tot in de A-kern, alsook in
de B-kern met eigen jeugdspelers 
een complete opleiding trachten te geven door: 
- verbetering van individuele technische en tactische kwaliteiten met aangepaste
trainingen
-




verbetering van groep tactisch denken en handelen via trainingen en coaching in
wedstrijden en tornooien op niveau van 1e Provinciale 



een verzorgde begeleiding van de spelers voor, tijdens en na trainingen, wedstrijden
en tornooien.



tijdens alle trainingen en wedstrijden de naam en kleuren van de club waardig
vertegenwoordigen door: 
- een correcte houding tegenover de scheidsrechter




-

een correcte houding tegenover afgevaardigden, medespelers, tegenspelers,
bestuursleden, vrijwilligers, supporters en ouders 

Spelvisie:











Aanvallend voetbal 
Creativiteit op alle posities 
Opbouw van achteruit 
Inschuivende spelers 
Zonevoetbal 

Iedere jeugdtrainer geeft aan de geselecteerde jeugdspeler die op het scheidsrechterblad staat,
minimaal 50 % speelgelegenheid per wedstrijd. Selectie gebeurt door motivatie en aanwezigheid op
de trainingen.
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