We “R” KSV OOSTKAMP

We “R” KSV OOSTKAMP
KSV Oostkamp is een lokaal verankerde familiale voetbalploeg,
bestuurd door een gedreven beleidsploeg en veel vrijwilligers.
Om het “Oostkampgevoel” binnen de vereniging aan te
scherpen start dit jaar het project “We “R” KSV OOSTKAMP”.
Een project waarin we de waarden van onze vereniging stevig
willen verankeren binnen onze vereniging.
Dit project moet gezien worden als de start van een reeks
projecten waarin we stap voor stap (jaar per jaar) onze spelers
een bredere basis willen aanbieden. Een bredere basis op
sportief, maar vooral op sociaal en maatschappelijk vlak.

Kalender We “R” KSV OOSTKAMP
Om ervoor te zorgen dat de verschillende waarden van KSVO
goed doordringen tot bij iedereen die betrokken is bij onze
vereniging zal er gewerkt worden met tweemaandelijkse
thema’s.
De maand september vormt hierop een uitzondering omdat
we deze maand willen aangrijpen om een zo groot mogelijke
bekendheid en een zo groot mogelijk draagvlak te creëren
voor dit project.
Naast deze tweemaandelijkse thema’s zal de kernwaarde
“respect” het hele jaar prominent aanwezig blijven.

We “R” KSV OOSTKAMP
We bouwen samen met alle leden, medewerkers en
sympathisanten aan een sterk KSV Oostkamp, waarbij we
uitgaan van volgende kernwaarden:
Respect

Kwaliteit Samenhorigheid Veiligheid
Overgave Orde Sportiviteit Talent
Kameraadschap Ambitie Menselijkheid Plezier

Kalender We “R” KSV OOSTKAMP
• September: Kick Off “We “R” KSV OOSTKAMP”
• Oktober – November: Menselijkheid, Sportiviteit & Plezier

• December – Januari: Ordelijkheid & Veiligheid
• Februari – Maart: Samenhorigheid, Kameraadschap & Talent
• April – Mei: Kwaliteit, Ambitie & Overgave

September:
Kick Off: We “R” KSV OOSTKAMP
• Nieuwsbrief bekendmaking project: We “R” KSV OOSTKAMP
• Communicatie naar spelers/ouders/medewerkers…
& Affiches We “R” KSV Oostkamp
➢ Kernwaarde respect!
➢ Andere waarden
➢ Oproep “ouderraad - vriendenkring”
• Uitwerken eerste actiepunt:
➢ We: Doorstart “vriendenkring”
➢ R: uitwerken kernwaarde: Respect

Oktober – November:
Voorbeeldspelers, supporters & trainers!
Spelers, supporters en trainers:
•
•
•
•

Betrokken, enthousiast & positief
Resultaat is niet belangrijk
Geen commentaar op scheidsrechter/tegenstander
Spreekt mensen aan als er aanmerkingen, opmerkingen, bezorgdheden zijn.

Voorbeeldspelers:
• Plezier is naast zelfontwikkeling het belangrijkste!

Voorbeeldsupporters:
• Supportert, coacht niet
• Voor KSVO, niet enkel voor zoon/dochter
• Motivator

Voorbeeldtrainers:
• Motivator
• Pedagogisch verantwoord

December - Januari:
#letsdoitindevuilbak, Safety First!
Algemeen:
• Afval en zwerfvuil verminderen: @ IEDEREEN #letsdoitindevuilbak
• Orde & stiptheid
• Lifestyle
Spelers:
• Water tijdens training in herbruikbare fles i.p.v. plastic fles
• Juiste kledij op training – wedstrijd
• Materiaal respecteren
• (Zelf) trainer verwittigen bij afwezigheid
Trainers:
• Materiaalhok

Februari - Maart:
One team, one family, Iedereen kan voetballen!
One team, one family
• We “R” KSV Oostkamp
• #KSVOtegenpesten
• Event Fanion - Jeugd
Iedereen kan voetballen
• Iedreen heeft talent, iedereen krijgt de kans om dit talent
te ontwikkelen

April - Mei:
Yes we can, Yes you can!
Yes we can:
We streven kwaliteit na in alles wat we doen
• Trainingen & wedstrijden
• Communicatie
• Sociaal
Yes you can:
“Als je iets echt wilt, vind je altijd een weg. Als je iets niet
wilt, vind je altijd een excuus”
• Bepaal het niveau dat je wil bereiken en ga ervoor
• Toon inzet, wil en durf

