Visie van KSK Kasterlee
KSK Kasterlee wil sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder promoten binnen de eigen
gemeente en dit in een familiale clubsfeer. Plezier in het spel vinden we prioritair, om tot volle
ontplooiing van de talenten van de individuele speler en van de groep te komen.
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Spelplezier bieden in een toffe sfeer.
Voetbal aanbieden als een gezonde vrijetijdsbesteding.
Ieder lid moet zich welkom voelen in de club.
Talenten van de spelers laten ontplooien, om te kunnen doorgroeien naar het eerste elftal of
naar een ander elftal binnen de club, waarin ze zich goed kunnen voelen en spelplezier
kunnen ervaren.
Kwaliteit nastreven binnen de organisatie, de begeleiding, de training, … door opleidingen te
stimuleren.
Respect tonen (o.a. voor medespelers, opleiders, tegenstanders, scheidsrechters, supporters,
materiaal, infrastructuur, …)
Iedere medewerker van de club is belangrijk en draagt zijn steentje in de cluborganisatie.
Enkel door een goede samenwerking kan de cluborganisatie bestendigd en verbeterd worden.
We trachten dit te realiseren binnen een financieel onafhankelijke structuur met evenwicht
tussen inkomsten en uitgaven.
Er wordt zoveel mogelijk getracht om eigen jeugdspelers te laten doorstromen naar het eerste
elftal. Deze worden aangevuld met zeer gerichte transfers.
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Elke speler is uniek en heeft zijn eigen talenten en gebreken. Vertrekkend hiervan willen we
hen opleiden tot polyvalente spelers, die op hun eigen niveau moeten kunnen voetballen.
Elke speler moet voldoende speelkansen krijgen (min. 50% van de speeltijd voor
jeugdspelers).
Er wordt per leeftijdscategorie gewerkt volgens een opleidingsleerplan.
Om de doorstroming richting A-elftal te bevorderen is een vlotte samenwerking tussen de
junioren en het B-elftal van zeer groot belang.
Aan alle spelers, trainers, medewerkers en ouders wordt gevraagd de nodige fairplay na te
leven, zowel op als naast het terrein.
De club probeert getalenteerde en gediplomeerde trainers en medewerkers aan te stellen of
hen aan te moedigen de nodige opleidingen te volgen.
Er wordt een open en duidelijk communicatiebeleid gevoerd.
Er wordt gestreefd naar een optimale invulling van de verschillende taken in de club, om zo
samen een goede organisatie te bekomen.
De club staat open voor samenwerking met scholen, andere verenigingen, …

