OLEN UNITED
Visie 2020 - 2030

Geschiedenis AOVV - KAC
AOVV

KAC

2010-11

9 jeugd + 2 senior

9+2

2011-12

9+2

9+2

2012-13

10 + 2

8+2

2013-14

11 + 2

4+2

Uitbreiding jeugdbestuur

2014-15

14 + 2

2+2

Foot-Pass audit
Fusie met SK Hezewijk

2015-16

13 + 3

1+2

Training op 2 lokaties (AOVV en
Hezewijk) - visie gecommuniceerd

2016-17

16 + 2

0+2

2017-18

17 + 3 ?

Opmerkingen AOVV
Lid van Westel Circle

Olen United

Nog enkele cijfers :
•
Een 350 leden, waarvan 80 senioren, 200 jeugdspelers en een 70tal bestuursleden, trainers,
scheidsrechters, helpers,…
•
Website met gemiddeld een 700 bezoekers per maand / ± 8000 per jaar
•
Facebook clubpagina met 320+ volgers

Aandachtsgebieden –
Visie 2020

Jeugdwerking

Eerste elftal

Accommodatie

Bestuur

Eerste elftal
Vandaag
+

•

-

•
•

Goeie teamspirit en
vriendengroep

2020

•
•
•
•
Laatste in 4de provinciale
Tekort aan kwalitatieve spelers •

Goeie teamspirit en vriendengroep
Sportief aanvaardbaar niveau
Rolmodel voor jeugd
Uithangbord van de club
Doorstroommogelijkheden voor
jeugdspelers

Hoe aanpakken
•
•
•
•

Trainer aantrekken met ervaring, met kennis van potentiële spelers
Doorgroeicriteria jeugdspelers bepalen
Budgetten evalueren en durven herbekijken
Jaarlijkse kritische evaluatie van het voorbije jaar en verbeteringen voorop stellen

Jeugdwerking
Vandaag
+

-

•
•

12 ploegen in competitie
Voldoende staf (trainers –
hulptrainers – délégués)
4 gediplomeerde trainers
2 jeugdcoördinatoren

•
•

Geen U12 – U13 – U21
4 gediplomeerde trainers

•
•

2020
•
•
•
•
•
•

Goeie mix van techniek – tactiek plezier
Ploegen in alle jeugdreeksen op het
correcte niveau
Verloop van spelers minimaliseren
Voldoende staf (trainers –
hulptrainers – délégués)
Min. 50% gediplomeerde trainers
3 jeugdcoördinatoren : U6-U9 / U10U13 / U15-U21

Hoe aanpakken
•
•
•
•
•
•

Ontbrekende ploegen opvullen door actief te rekruteren of samenwerking met naburige clubs.
Mogelijkheden voor provinciaal voetbal evalueren in samenwerking met naburige clubs
Vertrekkende spelers jaarlijks terug contacteren
Aanbod opleiding communiceren en promoten, trainers trachten te stimuleren
Als één club naar buiten komen : kledijpakket mee in lidgeld verwerken
Jaarlijkse kritische evaluatie van het voorbije jaar en verbeteringen voorop stellen

Accommodatie
+

-

Vandaag

2020

•

•

•

Kantine + 2 terreinen eigendom
van de club
Voldoende terreinen door
beschikbaarheid van terrein in
Buul

•

Verouderde kantine

•

Vernieuwde / moderne
accommodatie
Voldoende wedstrijd- en
trainingsvelden (minstens 3), bij
voorkeur op 1 locatie.

Hoe aanpakken
•
•

Mogelijke opties (renoveren – nieuwbouw - samenwerking) nog dit seizoen
evalueren en ‘Bouwplan 2020’ maken
Jaarlijkse kritische evaluatie van het voorbije jaar en verbeteringen voorop stellen

Bestuur
Vandaag
+

•
•
•

Organisatie met cellen
Toegewezen rollen
Financieel gezonde club

2020
•
•

-

•

Celstructuur nog niet volledig
uitgewerkt (zie volgende slide)

•

Cellenstructuur ingevuld met
duidelijke rollen, doelstellingen en
budgetten
Voor elke cel coördinator, back-up en
eventueel werkgroepen (bvb.
Feestcomité, bouw, sponsoring,
kledij, …)
Neuzen in dezelfde richting 
gemeenschappelijk einddoel

Hoe aanpakken
•
•
•
•
•

Evaluatie celstructuur : wat loopt goed, wat loopt niet goed, waar zitten nog gaten
Tekorten prioriteren en stelselmatig aanpakken
Actief rekruteren van mensen die hierin een bijdrage kunnen en willen leveren
Naast bestuursfunctie ook medewerkersfunctie creëren en organiseren.
Jaarlijkse kritische evaluatie van het voorbije jaar en verbeteringen voorop stellen

Visie bij fusie

Jeugdwerking

Eerste elftal

Accommodatie

Bestuur

Eerste elftal
Kort (2017-18)

Midden (2020)

Lang (2030+)

Sportief aanvaardbaar
niveau : eerste helft 4de
prov.

Top 4de prov. Middenmoot 3de prov.

2de prov.

Rolmodel / uithangbord
voor jeugd en club

Rolmodel / uithangbord
voor jeugd en club

Rolmodel / uithangbord
voor jeugd en club

Doorstroommogelijkheden
jeugdspelers

Olense spelers – eigen
jeugd

Olense spelers – eigen
jeugd

Goeie teamspirit en
vriendengroep

Goeie teamspirit en
vriendengroep

Goeie teamspirit en
vriendengroep

Duidelijke visie op nodige
budgetten

Verhoogde realistische
budgetten

Verhoogde realistische
budgetten

Jeugdwerking
Kort (2017-18)

Midden (2020)

Lang (2030+)

Trainers - opleidingsaanbod
promoten

Min . 50% gediplomeerde
trainers

Min . 50% gediplomeerde
trainers

Voldoende begeleiding per
ploeg : min. trainer en
afgevaardigde

Begeleiding per ploeg : trainer
– hulptrainer - afgevaardigde

Begeleiding per ploeg : trainer
– hulptrainer – afgevaardigde +
medische en sociale
begeleiding

Ploegen in alle jeugdreeksen
op het correcte niveau

Ploegen in alle jeugdreeksen
op het correcte niveau

Ploegen in alle jeugdreeksen
op het correcte niveau

3 jeugdcoördinatoren

3 jeugdcoördinatoren
+ technische cel verder
uitbouwen

3 jeugdcoördinatoren
+ technische cel verder
uitbouwen

Provinciaal voetbal aanbieden
voor betere spelers door
samenwerking met naburige
clubs

Provinciaal voetbal aanbieden Provinciaal voetbal aanbieden
voor betere spelers door
samenwerking met naburige
clubs

Accomodatie
Kort (2017-18)

Midden (2020)

Lang (2030+)

Trainingen en wedstrijden
verdelen over de 2 (3)
locaties op de meest kost
efficiënte manier

Achter Olen trainingscomplex
KAC Olen wedstrijdcomplex

Achter Olen trainingscomplex
KAC Olen wedstrijdcomplex

Zaterdag in Achter Olen,
zondag in KAC Olen

Wedstrijden 1ste elftal in KAC
Olen op zaterdagavond
(verlichting)

Wedstrijden 1ste elftal in KAC
Olen op zaterdagavond
(verlichting)

Alle velden trainings- en
wedstrijdklaar

3 terreinen (waarvan 1
kunstgras) + aantal
jeugdterreinen
Verlichting op minstens 2
trainingsterreinen

3 terreinen (waarvan 1
kunstgras) + aantal
jeugdterreinen
Verlichting op minstens 2
trainingsterreinen

Kleedkamers en kantines
onderhouden + herstellingen
waar nodig

Nieuwe kleedkamers +
herstellingen aan kantine waar
nodig

Volledige nieuwbouw

Bestuur
Kort (2017-18)

Midden (2020)

Lang (2030+)

Neuzen in dezelfde richting 
gemeenschappelijk einddoel

Neuzen in dezelfde richting 
gemeenschappelijk einddoel

Neuzen in dezelfde richting 
gemeenschappelijk einddoel

Organisatiestructuur met
cellen en ingevulde rollen

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

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

Bestuursleden en
medewerkers actief blijven
recruteren

Bestuursleden en
medewerkers actief blijven
recruteren

Bestuursleden en
medewerkers actief blijven
recruteren

Organogram

