Missie en visie Londerzeelse Dunkers
Missie
De Londerzeelse Dunkers hebben tot doel jongeren uit Londerzeel en omstreken een
kwaliteitsvolle basketopleiding aan te bieden met het oog op de ontwikkeling van een gezond
lichaam, een goede teamgeest en sociale vaardigheden.
Visie
Een kwaliteitsvolle jeugdopleiding staat centraal in het functioneren van de Londerzeelse
Dunkers. Het krijgt voorrang op het functioneren van de eigen seniorsploeg. Hiertoe zullen
we via verschillende kanalen alle jongeren in Londerzeel en omgeving proberen aan te
spreken om hen te laten kennis maken met onze club.
Wij willen een kwaliteitsvolle jeugdopleiding aanbieden en hiervoor maken we gebruik van
gediplomeerde trainer/coaches die onder begeleiding staan van een specifieke
sportcoördinator die de lijnen van het te volgen opleidingsplan vastlegt. Onze trainers zullen
ook voortdurend gestimuleerd worden om zich blijvend bij te scholen, zodat steeds onze
basketopleiding up-to-date blijft.
De opleiding en niet de competitie staan centraal in onze filosofie. Hierbij wordt er op
training steeds gezocht naar een goede mix van technisch onderricht en ontspanning, zodat
alle spelers al spelend leren. De wedstrijden zijn voor de spelers en trainers een
evaluatiemoment van de trainingsarbeid. Om deze reden streven wij er naar om al onze
spelers maximale speelkansen aan te bieden. Daarnasst dragen wij principes als teamgeest,
sportiviteit hoog in het vaandel en hierop zal streng worden toegezien door onze trainers.
Wij willen onze spelers voorbereiden op een vlotte doorstroming naar de seniorscompetitie.
Wij zullen dan ook maximaal onze eigen jeugd laten doorstromen naar onze eigen
seniorsploeg of indien zij dit aankunnen hen begeleiden in hun zoektocht naar een ploeg van
een hoger niveau.
Naast het sportieve aspect van onze werking wil onze club zich ook manifesteren op het
sociaal-maatschappelijk vlak. Naast de spelers moeten ook de ouders zich thuisvoelen in onze
club. Met het oog hierop zal onze club activiteiten opzetten voor iedereen en zal ze zich ook
actief inzetten in het sociaal-cultureel verenigingsleven in onze gemeente.

Strategische doelstellingen
-

Aanspreken van alle jongeren in ruime omgeving van Londerzeel
ð Samenwerking met lokale besturen
ð Samenwerking met scholen
ð Samenwerking met andere clubs
ð Eigen wervingcampagnes

-

Aanbieden van een kwaliteitsvolle opleiding
ð Werken op basis van een opleidingsplan (continue evaluatie)
ð Opvolging van individuele prestaties
ð Werken met gediplomeerde trainers

-

Ontwikkelen van teamgeest en sportiviteit
ð Organisatie van teambuildingsactiviteiten
ð Bijbrengen van de principes van sportiviteit
ð Sancties voor wie zich hier niet aan houdt

-

Opleiding en bijscholing van trainers
ð Evaluatie trainingen en coaching
ð Bijscholing via interne opvolging / clinics
ð Bijscholing via externe clinics / cursussen

-

De club neemt deel aan het maatschappelijke leven
ð Organinsatie van eigen activiteiten
ð Deelname aan initiatieven van de gemeente / sociaal-cultureel
verenigingsleven

-

Doorstroming naar seniors
ð Maximaal binnen onze eigen seniorsploeg
ð Begeleiding in het zoeken van een andere ploeg

