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De Missie van EEG. 

Onze Club “Eendracht Elene Grotenberge” (voetbalvereniging) welke voortduren in beweging is in een 

competitieve en sterk veranderende omgeving en bovendien vaak geconfronteerd wordt met winst en verlies, 

ups en downs, kansen en bedreigingen, is het van groot belang dat het management of bestuur op cruciale 

momenten terug kan grijpen op een zeker houvast. Zo een houvast is terug te vinden in onze mission 

statement of kortweg de missie. 

 

Mission statement: 

Als voetbalvereniging wil Eendracht Elene Grotenberge zich een plaats toe eigenen in eerste of tweede 

provinciale van het Belgische voetbal. De club streeft naar een professionele uitbouw van haar organisatie en 

naar een infrastructuur die aan alle wettelijke eisen voldoet. EEG wil financieel gezond zijn en haar van ouds 

goede jeugdwerking consolideren en regionaal uitbouwen. Beheerders en medewerkers communiceren open 

in een vertrouwensvolle en opbouwende sfeer. EEG wenst het sportieve uithangbord te worden van de stad 

Zottegem. 

Men gaat ervan uit dat iedereen die zich verbonden voelt met EEG, zich ook goed moet voelen in de club. 

Alleen op die manier kan er sprake zijn van clubliefde. Deze clubbinding maakt zelfs deel uit van de doelstelling 

voor de jeugdopleiding. Iedereen volgens zijn eigen mogelijkheden, op een pedagogische en sportieve 

verantwoorde manier, via een hoogstaande voetbaltechnische opleiding en onder deskundige begeleiding, de 

kans te geven zich verder te bekwamen in zijn favoriete sport.  

Hierin zullen de verschillende functies welke in ons organigram zijn opgenomen elk hun specifieke taak 

moeten en kunnen uitvoeren. Elke functie is beschreven. Zo is de rol van onze JO toch het kloppend hart in 

onze vereniging en verdient de nodige aandacht. Zo moet er een maximale doorstroming zijn van eigen jeugd 

in onze beide elftallen A-Kern / B-Kern. Ook dienen zich opportuniteiten aan om de samenwerking met andere 

clubs te bekijken hier moeten wij ons jaarlijks evalueren en kijken of onze club hier een positieve rol kan 

spelen in de regio. Wij denken aan clubs uit ELITE als ook andere sportverenigingen zoals Atletiek korter bij 

huis. 

Visie 
 
Een visie geeft aan hoe in de toekomst een Mission statement kan verwezenlijkt worden, … 
 
Eendracht Elene-Grotenberge wil kinderen, jongeren en mensen in het algemeen aan zetten tot duurzaam 
sporten en biedt daarvoor een kwaliteitsvol kader waarin men zich als mens en als (jeugd)voetballer maximaal 
kan ontplooien.  
 

  



Organisatie : Eendracht Elene Grotenberge 
Sector : Jeugdopleiding 
Document : 1. Beleid en strategie 

 

Organisatiecultuur identiteit van de club: 

 

Eendracht Elene-Grotenberge - Opvoeding en haar sociale rol – Multiculturele Club 
Voetbal is bij Eendracht Elene-Grotenberge niet altijd een doel op zich. Voetbal is bij Eendracht Elene-
Grotenberge ook een middel om kinderen, jongeren en volwassenen te helpen in hun ontwikkeling als mens. 
Daarbij zijn het besef en het effectief toepassen van waarden en normen heel belangrijk. Eendracht Elene-
Grotenberge biedt een menselijke benadering in een kwaliteitsvolle omkadering. Enerzijds is onze 
jeugdopleiding uiterst kindvriendelijk en anderzijds vormt de club Eendracht Elene-Grotenberge een 
verlengstuk en een toegevoegde waarde van datgene wat de spelers meekrijgen vanuit de ouders en vanuit de 
scholen. Anderzijds leren wij onze spelers, bestuur lui en medewerkers voor iedereen het nodige respect op te 
brengen. Wij onderschrijven het sociaal charter van de KBVB en hebben binnen onze club een specifieke 
sociale cel. We leren jeugdspelers om te gaan met het wedstrijdgebeuren. Willen winnen, maar durven 
verliezen is hier de boodschap. Wij onderschrijven eveneens het Fair Play reglement van de UEFA. 
 
 

Eendracht Elene-Grotenberge – Sportief - 
Het succes van de A-B Kern (eerste elftallen), dat dankzij een vrij professionele omkadering, momenteel in 1ste 
en 3de provinciale speelt, is voor iedereen en in het bijzonder voor de Eendracht Elene-Grotenberge 
jeugdwerking een sportieve drijfveer. Heel wat jeugdspelers hebben de stap gezet naar de A en B-kern tot 
fierheid van de jeugdwerking. Eendracht Elene-Grotenberge kiest heel bewust voor een kwaliteitsvolle 
begeleiding en jeugdopleiding die uitgestippeld wordt door een uniform opleidingsplan. Voetbal is een 
collectieve sport, jeugdvoetballers opleiden echter een individueel gebeuren. Wij laten onze jeugdvoetballers 
individueel het voetbalspel ervaren binnen het kader dat de EEG jeugdwerking heeft uitgetekend. Het is de 
bedoeling dat elke speler van Eendracht Elene-Grotenberge zijn eigen voetbalgrenzen leert ontdekken. 
Talentvolle jeugdspelers mogen zelfs steeds de stap zetten naar een hoger  jeugdvoetbal niveau maar 
Eendracht Elene-Grotenberge blijft ten allen tijde een belangrijke basis/partner waarop de speler later kan 
terugvallen.  
 
Eendracht Elene-Grotenberge is een voetbalclub met alleen maar winnaars en een plaats waar kinderen, 
jongeren, ouders, medewerkers, bestuur lui en supporters graag naar toe komen om er samen te voetballen, 
samen voetbal te onderwijzen, samen voetbal te genieten, samen voetbal te organiseren, ...  
 

Onze missie en visie vormen samen één geheel en is nauwelijks van elkaar te onderscheiden deze beide lopen 

namelijk continue door elkaar heen. 

Het doel is aan jonge spelers maximale kansen te geven om zich optimaal als voetballer te 

ontwikkelen door hen met de beste mensen en middelen te omringen en zodoende 

maximale kansen te geven om door te groeien tot een semi of professioneel niveau. In dit 

complexe proces staat het kind / de adolescent in zijn totaliteit centraal. 
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Kernwaarden van de club: 

Een visie moet aanspreken en blijven hangen 

De afkorting “EEG” staat symbool voor de jeugdwerking. Deze “drie pijlers”  vormen “de steunpilaren” van de 
opleiding. 

De ”E” staat voor Eensgezind, Eenduidig, Eenheid, Eenvoudig 
De “E” staat voor Eervol, Eerlijk, Eerbied, Eigen 
De “G” staat voor Gedreven, Groepsbelang, -Geest, -Gevoel, -Verband, Geborgen. 
 

Eensgezind – Eerlijk - Gedreven 

Deze drie pijlers maken van Eendracht Elene-Grotenberge een club met een warm hart. Samen willen wij een 

gevoel geven van geborgenheid waar iedereen zich thuis kan voelen. Wij geven iedereen de mogelijkheid om 

zich sociaal als sportief te ontwikkelen. Onze club laat anderen anders zijn(Multicultureel). Bij ons is er plaats 

voor alle klassen van de bevolking, voor alle nationaliteiten en voor elk zijn/haar geloof, waarden en normen. 

Tevens is Eendracht Elene-Grotenberge gedreven, wij willen ons verbeteren op elk vlak zowel sportief als op 

sociaal vlak. 

De jeugdwerking van Eendracht Elene-Grotenberge wil dan ook inhoud geven aan deze 3 pijlers en deze 
bewaken gedurende de ganse opleiding. Wij willen zowel op het recreatieve als op het competitieve vlak een 
kwaliteitsvolle en complete opleiding aanbieden.  
Wij willen kansen bieden aan talentvolle spelers om door te stromen naar de B-Kern. 
Wij willen onze spelers spelplezier bezorgen en de kans geven zich verder te ontwikkelen waarbij ze 
kunnen door groeien naar een hoger niveau eventueel A-Kern of andere club. 
Wij willen op een sociaal en pedagogisch verantwoorde manier opvoeding geven aan jongeren waarbij de 
combinatie van het sportieve en de studies hoog aangeschreven staan. Binnen EEG is dus plaats voor de 
combinatie van sport met een pedagogisch project.  
Wij willen samenwerken met regionale clubs, scholen, de atletiek vereniging, de overheidsdiensten om zo nog 
meer faciliteiten te kunnen aanbieden aan de jeugd binnen de regio, dus samen werken om te versterken. Wij 
willen dat al onze leden begrippen als loyauteit, solidariteit, respect en sportiviteit hoog in het vaandel dragen. 
Wij willen een open beleid voeren waardoor de spelers, ouders, medewerkers, sponsors enz.… Zich betrokken 
voelen bij de club. EEG wil zo de verbondenheid met zijn achterban verbeteren. 
EEG wil als jeugdwerking een begrip zijn in de voetbalwereld, maar ook daarbuiten.  
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Eenduidig:  
- Recreatief en competitief voetbal aanbieden aan de spelers uit de onmiddellijke omgeving. (plezier in het 
voetbal als belevingssport is hun uitdaging). 
- Talenten en de talentvolle spelers uit de regio, die zich nog verder wensen te ontwikkelen in een nog 
krachtigere leeromgeving. Uiteraard blijft Fun binnen de volledige opleiding heel belangrijk in het 
vormingsproces (Fun en Formation)  
- Een kwaliteitsvolle opleiding aanbieden aan de spelers via een uitgewerkt “JAARPLAN”, dat een stapsgewijze 
en complete ontwikkeling waarborgt van alle aspecten die nodig zijn om uit te groeien tot een moderne 
voetballer startend vanaf pupil U6 tot adolescent U21. 
- Een kwaliteitsvolle begeleiding aanbieden door het aanwerven van gediplomeerde trainers die  bekwaam zijn 
om het “JAARPLAN” te vertalen naar zinvolle trainingssessies om zo spelers een krachtige leeromgeving aan te 
bieden. Projecten opzetten en goede contacten onderhouden met de buurtclubs (in brede zin). Meer kwaliteit 
in de regio is meer kansen op kwaliteit voor Eendracht Elene-Grotenberge Steun geven aan sociale projecten 
wanneer de gemeente en de regio er om vragen. Voldoende ruimte laten aan zijn spelers om aan 
zelfontplooiing te kunnen doen. 

Eigen: 
Eendracht Elene-Grotenberge zal evenveel aandacht besteden aan het recreatief als aan het competitief 
voetbal, je EIGEN mogen zijn op EEG. 

Groeps-, Geest, Verband, Gevoel: 
Het is van het grootste belang voor de club dat de spelers zich thuis voelen binnen de club en met plezier 
afzakken naar de club, dit zowel voor trainingen, wedstrijden, wedstrijden eerste elftal alsook voor andere 
activiteiten. Wij geloven dat dit alles zijn oorsprong vindt in een correcte en eerlijke behandeling van de 
spelers, dit gekoppeld aan duidelijke afspraken en regels. Het is echter minstens even belangrijk dat ook de 
ouders en familie zich thuis voelen in de club en in de vereniging. Ouders dienen zich sowieso betrokken te 
voelen en dienen ook een vertrouwensgevoel te hebben in de richting van de club. Er mag niet vergeten 
worden dat de ouders hun kinderen voor een stuk toevertrouwen aan buitenstaanders welke hun kinderen 
niet alleen gaan begeleiden maar ook voor een stuk vormen. 
Het is dan ook de betrachting van de club en van de jeugdopleiding om van de totaliteit één grote familie te 
maken. En niemand zal kunnen ontkennen dat binnen de beste families er ook al eens meningsverschillen 
kunnen zijn ook zijn we er ons van bewust dat door de grote diversiteit aan nationaliteiten wij hier ook een 
antwoord op trachten te vinden.  

 

Geborgen: 
Opvoedende, ethische en sociale waarden die door Eendracht Elene-Grotenberge als zeer belangrijk worden 
geacht, zijn terug te vinden in het jaarlijks aan iedere jeugdspeler ter beschikking gestelde huishoudelijk 
reglement. Normen en waarden dragen we hoog in het vaandel. Wij trachten via een maandelijks thema 
bepaalde aspecten bespreekbaar te maken. Zo is het thema voor de …. “vb. maanden juli en augustus: 
Samenwerken om te versterken en Discipline”. Trainers lichten de slogan toe en behandelen deze gedurende 
de voorziene periode. 
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Gedreven: 
Eendracht Elene-Grotenberge zal samenwerkingen afsluiten met de regionale clubs om zo de bindingen te 
behouden. Het spelen van vriendschappelijke wedstrijden, De relatie met de achterban onderhouden en 
respecteren. Er worden ook stappen ondernomen om de samenwerking met de overheidsdiensten te 
verbeteren.  Op medisch vlak zal er en nieuwe cel opgericht worden welke onze spelers zowel jeugd als eerste 
elftal zal behandelen. Deze cel moet nog zijn eerste stappen zetten en zal de nodige aanpak vereisen dit zowel 
op menselijk als financieel vlak. Hier dienen wij als club de nodige aandacht te scheppen en te durven 
evalueren. 

Ook is de club opgestart met Multi Move zodat nog meer kinderen aan sporten komen, hier hebben wij samen 
met de Vlaamse sportfederatie een mooie structuur opgezet.  

 

 

Sport en studie:  
Eendracht Elene-Grotenberge zal studie afstemmen op het voetbal. Hiervoor zouden we een schoolbegeleider 

kunnen aanstellen maar is momenteel nog niet aan de orde, doch willen wij hier eens nakijken of geen 

dergelijk initiatief kan opgestart worden zodat wij enige samenwerking met de scholen en zo de resultaten van 

de scholieren kunnen opvolgen en verbeteren indien mogelijk. In eerste instantie zal dit gebeuren op vraag 

van de ouders, in een later stadium zal dit uitgebreid kunnen worden, om indien nodig volgende maatregelen 

te kunnen treffen :  

 
- Aangepaste keuze van trainingsintensiteit door het jaar  
- Hulp bij het organiseren van zijn taken op schoolniveau  
- Verlaagde trainingsintensiteit ter voorbereiding examen periodes  
- Verminderde trainingsintensiteit gedurende de examen periodes (dit is alvast een in werking)  
- Trainen op bepaalde dagen met andere groepen  
- Contact door gesprekken met ouders en scholen  

 

Rekrutering :  
- Voor de rekrutering van talenten zal eerst een grondige interne scouting plaatsvinden. Hierdoor wil 
Eendracht Elene-Grotenberge vermijden dat onze eigen jeugd soms moet schuiven voor afzakkend talent.  
- Voor het rekruteren van U5 spelertjes is onze Multi Move of de bewegingsschool opgericht. Doch is niet de 
hoofdtaak van deze om spelers te rekruteren hier kunnen spelertjes indien zij talent beschikken vrijblijvend 
proeven van U6 instap regel 2vs2 ladder tornooitjes 

 

 

 

 


