JEUGDWERKING VSV GENT

TO DO LIJST 2020 - 2022
Het doel van de “TO DO LIJST 2020 – 2022” is een opsomming van nog uit te voeren taken binnen de
jeugdwerking van VSV Gent.
Indien nodig worden grotere taken verdeeld in deeltaken die dan één voor één afgewerkt worden.
Waar mogelijk worden de taken omschreven in daadwerkelijke handelingen of specifieke acties die moeten ondernomen worden.
Aan de taken wordt een tijdsplanning gekoppeld zodat gecontroleerd kan worden of de uitwerking van een
bepaalde taak volgens schema verloopt.
Deze lijst wordt op regelmatig basis up-to-date gehouden. Afgewerkte taken worden afgevinkt en nieuwe
taken worden direct toegevoegd.
1. Aanwezigheidslijst invoeren
Timing: 30/09/2019
Het is de bedoeling dat elke trainer van zijn ploeg een aanwezigheidslijst invult. Deze lijst is opgemaakt in
“Excel” en is terug te vinden bij de documenten van de jeugdwerking op de website.
Er zal een korte handleiding opgemaakt worden met een beknopte uitleg.
Na elk seizoenshelft (dus 2 x per seizoen) stuurt de trainer zijn aanwezigheidslijst door naar de Tvjo.
2. Invoeren evaluatie jeugdspeler
Timing: 30/04/2020
Tot op heden (08/2019) werden nog geen spelersevaluaties op papier bijgehouden. De planning wordt opgemaakt om in het seizoen 2019-2020 dit te introduceren binnen de jeugdwerking. Hiervoor moet er bepaald worden wat per leeftijdsgroep de einddoelstellingen zijn die een jeugdspeler moet behalen op het
eind van een seizoen. Hierna wordt een bruikbaar formulier uitgewerkt om een speler op een eenvoudige
manier te evalueren.
3. Invoeren evaluatie jeugdtrainer
Timing: 30/04/2020
Tot op heden (08/2019) werden nog geen jeugdtrainersevaluaties op papier bijgehouden. De planning
wordt opgemaakt om in het seizoen 2019-2020 dit te introduceren binnen de jeugdwerking. Hiervoor moet
er bepaald worden aan welke doelstellingen een jeugdtrainer moet voldoen. Hierna wordt een bruikbaar
formulier uitgewerkt om een jeugdtrainer op een eenvoudige manier te evalueren.
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4. Opmaak van een jaarplan
Timing: 30/04/2020
Om de jeugdtrainers een instrument aan te bieden die hen informeert over wat er getraind moet worden
per leeftijdscategorie en wanneer, zal de jeugdwerking van VSV Gent een jaarplan opstellen. Het is de bedoeling om dit jaarplan operationeel te hebben tegen de start van het seizoen 2020-2021.
Als uitgangspunt wordt de vraag gesteld: welke thema’s per leeftijdsgroep zijn nuttig om aan te leren tijdens een training. Hierbij wordt er rekening gehouden met de opleidingsvisie van KBVB en Voetbal Vlaanderen.
De thema’s worden door de jeugdcel opgesteld en opgesomd in een lijst. Deze lijst zal geen exacte wetenschap zijn maar wel een leidraad voor de jeugdtrainers.
5. Introductie ouderparticipatie
Timing: 15/01/2020
Al een tijdje circuleert binnen VSV Gent het idee om “ouderparticipatie” te introduceren. VSV Gent denkt
een voordeel te halen uit meer betrokkenheid van de ouders bij de jeugdwerking. Dit kan dan resulteren in
meer begrip hoe de jeugdwerking binnen onze voetbalclub loopt en op die manier een sterker clubgevoel
te krijgen.
6. Invoeren trainingsvoorbereiding
Timing: 30/04/2020
Op het gewestelijk niveau van VSV Gent is niet evident om in elke jeugdploeg een gediplomeerde trainer te
hebben. Er wordt gestreefd naar 100% door de jeugdtrainers te stimuleren om opleidingen te volgen. Daar
iedereen niet in de mogelijkheid is om dit te doen, zal er intern de nodige begeleiding aan de niet-gediplomeerde trainers gegeven worden.
Om dit in goede banen te leiden, zal er een handleiding opgemaakt worden waarin de nodige tools, tips en
tricks opgesomd worden om tot een goede trainingsvoorbereiding te komen. Om dit te ondersteunen zal
er een blanco trainingsformulier, de basics en de teamtactics beschikbaar zijn.
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