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Inleiding	  
	  

Dit	  beleidsplan	  geeft	  aan	  hoe	  de	  komende	  jaren	  vorm	  gegeven	  wordt	  aan	  de	  
jeugdvoetbalopleiding	  van	  Tielt-‐Winge	  3000	  (5337)	  en	  Meensel-‐Kiezegem	  
(5716)	  onder	  naam	  van	  TW	  3000	  vzw.	  
	  
Er	  wordt,	  in	  eerste	  instantie,	  aandacht	  besteed	  aan	  recreatief	  jeugdvoetbal,	  
zowel	  voetbalinhoudelijk	  als	  begeleiding	  van	  de	  jeugdspelers	  tijdens	  de	  
trainingen	  en	  de	  wedstrijden.	  

	  
Ontstaan	  TW	  3000.	  
	  

De	  besprekingen	  over	  de	  jeugdsamenwerking	  (nadien	  TW	  3000)	  zijn	  gestart	  in	  maart	  
2004.	  
	  
Het	  uitgangspunt	  was	  dat	  de	  vier	  clubs	  binnen	  de	  gemeente	  Tielt-‐Winge	  (FC	  Houwaart,	  
FC	  Meensel-‐Kiezegem,	  SJV	  Motbroek	  en	  Tielt	  Sport)	  die	  in	  jeugdopleiding	  willen	  
investeren,	  aan	  onvoldoende	  jeugdspelers	  kwamen	  om	  elke	  leeftijdscategorie	  van	  
voldoende	  spelers	  te	  voorzien.	  FC	  Houwaart	  heeft	  geen	  actieve	  jeugd	  binnen	  de	  eigen	  
club.	  
	  
Het	  gevolg	  hiervan	  zou	  zijn	  dat	  er	  verschillende	  spelers	  andere	  ploegen	  gingen	  
opzoeken	  met	  een	  definitief	  verlies	  tot	  gevolg.	  
	  
De	  gesprekken	  tussen	  de	  oprichters	  verliepen	  van	  in	  het	  begin	  constructief	  met	  de	  
nodige	  kritische	  ingesteldheid.	  De	  eerste	  contacten	  met	  de	  hoofdbesturen	  waren	  
positief.	  
	  
Er	  werd	  een	  infoavond	  georganiseerd	  voor	  de	  ouders,	  kinderen	  en	  het	  
gemeentebestuur.	  
	  
Op	  de	  eerste	  trainersvergadering	  werd	  een	  beleidsplan	  voorgesteld	  aan	  de	  trainers	  en	  
de	  verantwoordelijken	  van	  de	  verschillende	  verenigingen.	  
	  
Na	  de	  eerste	  weken	  van	  het	  nieuwe	  voetbalseizoen	  werd	  er	  een	  infobrochure	  op	  naam	  
uitgedeeld	  aan	  alle	  aangeslotenen.	  
	  
Na	  enkele	  kleine	  aanpassingen	  en	  verschuivingen	  van	  trainers	  is	  TW	  3000	  gestart	  in	  
het	  seizoen	  2004-‐2005.	  
	  
De	  eerste	  beloning	  kwam	  door	  de	  erkenning	  dat	  VC	  Westerlo	  met	  TW	  3000	  vanaf	  het	  
seizoen	  2005	  –	  2006	  wil	  samenwerken,	  mede	  door	  het	  beleidsplan	  dat	  tot	  dan	  op	  
papier	  stond.	  
	  

In	  naam	  van	  TW	  3000	  willen	  we	  wijlen	  Benny	  Slegers	  danken	  voor	  wat	  hij	  voor	  onze	  
jeugdopleiding	  betekende,	  dit	  beleidsplan	  werd	  mede	  door	  hem	  ontworpen.	  	  
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Gezien	  het	  voetbal	  niet	  stil	  staat,	  was	  het	  nodig	  naar	  de	  volgende	  seizoenen	  toe	  enkele	  
aanpassingen	  te	  doen.	  
	  
We	  hopen	  dat	  de	  trainers	  met	  dit	  beleidsplan	  een	  rode	  draad	  hebben	  naar	  de	  volgende	  jaren	  
toe.	  Dat	  het	  hen	  mag	  helpen	  in	  de	  eerste	  plaats	  voor	  de	  kinderen,	  maar	  ook	  voor	  zichzelf	  een	  
mooie	  voetbaltoekomst	  te	  creëren.	  
	  

	  
1ste	  	  Jaar	  :	  seizoen	  2004-‐2005	  
	  
Opstarten	  :	  
	  

• Engagement	  van	  enkele	  mensen	  (3)	  die	  zich	  neutraal	  opstellen	  
• Beleidsplan,	  missie,	  visie	  en	  doelstellingen	  	  
• Clubs	  samengebracht	  en	  onderhandelingen	  aanvatten	  met	  resultaat	  

o Samenwerkingscontract	  ondertekenen	  (voor	  15	  mei)	  
o Alle	  lidgelden	  (€	  75.00)	  worden	  aan	  de	  clubs	  betaald	  waar	  aangesloten	  
o Trainersbudget	  wordt	  vastgelegd,	  vergoedingen	  volgens	  BLOSO,	  de	  clubs	  

betalen	  3	  maal	  per	  jaar	  de	  trainers	  
o Wedstrijden	  op	  de	  3	  locaties	  
o Alle	  inkomsten	  en	  onkosten	  van	  wedstrijden	  voor	  thuisploeg	  
o Ploegen	  worden	  verdeeld	  ifv	  aantal	  aangesloten	  leden	  

	  
Om	  niet	  te	  benadelen	  :	  
	  

• geen	  festiviteiten	  organiseren	  
• geen	  sponsors	  zoeken	  
• tornooi	  op	  3	  locaties	  
• subsidie	  van	  de	  gemeente	  voor	  3	  clubs	  

	  
2de	  jaar	  :	  seizoen	  2005-‐2006	  
	  

• Samenstelling	  bestuur,	  7	  mensen	  met	  elk	  hun	  functie	  	  
• Aangepast	  beleidsplan	  
• Feitelijke	  vereniging	  (geen	  vzw	  owv	  administratie)	  
• Lidgeld	  (€	  75,00)	  aan	  jeugdopleiding,	  €	  25,00	  per	  lid	  aan	  hoofdclubs	  voor	  administratie	  

aan	  KBVB	  
• Trainers	  betaald	  door	  jeugdopleiding	  
• Enkele	  ploegen	  trainen	  op	  jeugdcentrum,	  anders	  €	  250,00	  per	  ploeg	  op	  andere	  locatie	  
• Alle	  onkosten	  op	  verplaatsing	  	  
• Subsidie	  voor	  hoofdclubs	  
• Tornooi	  op	  2	  locaties	  
• Partner	  OHL	  in	  de	  regio	  
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3de	  jaar	  :	  seizoen	  2006-‐2007	  
	  

• Lidgeld	  (€	  75,00)	  aan	  jeugdopleiding,	  €	  25,00	  per	  lid	  aan	  hoofdclubs	  voor	  administratie	  
aan	  KBVB	  

• Trainers	  betaald	  door	  jeugdopleiding	  
• Tornooi	  op	  2	  locaties	  
• Trainingen	  centraal	  voor	  bijna	  alle	  ploegen	  
• Huur	  trainingscentrum	  voor	  jeugdopleiding	  
• Behalen	  bronzen	  label	  Dexia	  Foot	  Pass	  

	  
	  
4de	  jaar	  :	  seizoen	  2007-‐2008	  
	  

• Lidgeld	  (€	  100,00)	  aan	  jeugdopleiding,	  €	  25,00	  per	  lid	  aan	  hoofdclubs	  voor	  
administratie	  aan	  KBVB	  

• Oprichting	  vzw	  owv	  verantwoordelijkheid	  	  
• Alle	  onkosten	  op	  verplaatsing	  	  
• Subsidie	  voor	  hoofdclubs	  
• Tornooi	  op	  jeugdcentrum	  
• Trainers	  betaald	  door	  jeugdopleiding	  
• Vriendschappelijke	  wedstrijden	  op	  jeugdcentrum	  
• Uitbouw	  jeugdcentrum	  met	  de	  hulp	  en	  steun	  van	  de	  gemeente	  Tielt-‐Winge	  

	  
5de	  jaar	  :	  seizoen	  2008-‐2009	  
	  

• Idem	  vorige	  jaren	  
• Verdere	  uitbouw	  jeugdcentrum	  
• Keuring	  terrein,	  officiële	  wedstrijden	  op	  jeugdcentrum	  

	  
Accommodatie.	  
	  
Alle	  trainingen	  zijn	  op	  het	  jeugdcentrum	  (Tiensesteenweg	  11,	  3390	  Tielt-‐Winge)	  

• 5	  kleedkamers	  	  
• 2	  grote	  terreinen	  met	  verlichting	  
• 1	  terrein	  (voorlopig)	  zonder	  verlichting	  
• Onderhoud	  door	  de	  gemeente	  	  
• Huur	  (€2.00/u)	  ten	  koste	  van	  TW	  3000	  

Wedstrijden:	  
• Terreinen	  FC	  Meensel-‐Kiezegem	  (5716)	  

o Tieltsestraat,	  Tielt-‐WInge	  (2	  terreinen)	  
• Terreinen	  SJV	  Motbroek	  (7612)	  

o Kleerbeekstraat	  33,	  Tielt-‐Winge	  (1	  terrein)	  
• Terreinen	  Tielt	  Sport	  (5337)	  

o Bleukenweg	  5,	  Tielt-‐Winge	  (2	  terreinen)	  
o Tieltsestraat	  3,	  Tielt-‐Winge	  (1	  terrein)	  
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6de	  jaar	  :	  seizoen	  2009-‐2010	  
	  
Alle	  trainingen	  zijn	  op	  het	  jeugdcentrum	  (Tiensesteenweg	  11,	  3390	  Tielt-‐Winge)	  

• Verdere	  uitbouw	  jeugdcentrum,	  verlenen	  van	  terrein,	  nieuwe	  verlichting.	  
• Deels	  nieuwe	  bestuursploeg	  
• Meer	  nadruk	  op	  voetbalopleiding	  
• Betere	  opvolging	  van	  trainers	  
• Officiële	  wedstrijden	  op	  het	  jeugdcentrum	  van	  U	  10	  en	  U	  13	  
• Vriendschappelijke	  wedstrijden	  
• Damesploeg	  nie	  in	  competitie	  

	  
7de	  jaar	  :	  seizoen	  2010-‐2011	  
	  
Samenvloeien	  van	  Tielt	  Sport,	  SJV	  Motbroek	  en	  TW	  3000,	  die	  verder	  gaan	  samenwerken	  
onder	  de	  naam	  Tielt-‐Winge	  3000	  met	  stamnummer	  5337.	  Er	  zal	  een	  seniorenploeg	  aantreden	  
in	  3de	  en	  4de	  prvinciale.	  Meensel-‐Kiezegem	  blijft	  autonoom	  met	  senioren	  maar	  de	  
samenwerking	  met	  de	  jeugd	  blijft	  bestaan.	  
De	  jeugdwedstrijden	  gaan	  door	  op	  terreinen	  in	  de	  Kleerbeekstraat,	  in	  Meensel-‐Kiezegem	  en	  
in	  Binkom	  (U10).	  
De	  eerste	  elftallen	  trainen	  op	  de	  terreinen	  in	  de	  Bleukenweg	  en	  in	  Kraasbeek.	  
De	  wedstrijden	  gaan	  door	  in	  de	  Bleukenweg	  en	  later	  op	  het	  jaar	  op	  de	  terreinen	  aan	  de	  
Tiensesteenweg	  waar	  op	  zaterdag	  avond	  zal	  gevoetbald	  worden.	  
De	  gemeente	  zet	  alle	  middelen	  in	  om	  het	  oude	  gedeelte	  van	  de	  kantine	  en	  kleedkamers	  te	  
vernieuwen,	  afwerking	  voorzien	  tegen	  eind	  oktober.	  
Alle	  trainingen	  van	  de	  jeugd	  zijn	  op	  het	  jeugdcentrum	  (Tiensesteenweg	  11,	  3390	  Tielt-‐Winge)	  
De	  bestuursploegen	  van	  de	  3	  clubs	  vloeien	  samen	  tot	  een	  nieuwe	  vzw.	  
	  
8ste	  	  jaar	  :	  seizoen	  2011-‐2012	  
	  
De	  samenwerking	  met	  FC	  Meensel-‐Kiezegem	  	  en	  FC	  Binkom	  blijven	  behouden.	  
Trainingen	  en	  wedstrijden	  van	  jeugd	  en	  senioren	  gebeuren	  op	  de	  terreinen	  in	  de	  
Kleerbeekstraat	  en	  in	  Kraasbeek.	  
De	  nieuwe	  accommodatie	  is	  in	  de	  loop	  van	  het	  huidige	  seizoen	  bruikbaar.	  Hier	  zullen	  
trainingen	  en	  wedstrijden	  van	  oa	  de	  eerste	  ploegen	  doorgaan	  op	  zaterdagavond.	  
	  
9de	  jaar:	  seizoen	  2012-‐2013	  
	  
Start	  van	  het	  nieuwe	  seizoen	  met	  een	  bruikbare	  accommodatie	  op	  de	  Tiensestenweg	  in	  Sint-‐
Joris-‐Winge.	  Het	  gebouw	  is	  gebruiksklaar	  en	  de	  verlichting	  van	  de	  trainingsvelden	  werd	  
aangepast.	  	  
TW	  3000	  vergroot	  het	  C-‐terrein	  zodat	  ook	  hier	  een	  volwaardig	  trainingsveld	  met	  verlichting	  
ter	  	  beschikking	  is	  voor	  training	  van	  de	  jeugd	  en	  eerste	  ploegen.	  
	  De	  jeugd	  werkt	  de	  trainingen	  af	  in	  het	  jeugdcentrum	  in	  Sint-‐Joris-‐Winge	  op	  het	  B	  en	  C-‐terrein	  
en	  speelt	  de	  wedstrijden	  in	  de	  Kleerbeekstraat,	  de	  trainingen	  van	  eerste	  ploegen,	  reserven,	  U	  
21	  en	  U	  17	  gaan	  op	  dezelfde	  locatie	  en	  tegelijk	  door	  afhankelijk	  van	  de	  staat	  van	  de	  terreinen.	  
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Gezien	  het	  voor	  bepaalde	  leeftijdsgroepen	  moeilijk	  is	  om	  voldoende	  spelers	  	  te	  hebben	  wordt	  
er	  een	  samenwerking	  met	  RAC	  Nieuwrode	  en	  Kortrijk-‐Dutsel	  overeengekomen	  en	  de	  
samenwerking	  met	  FC	  Binkom	  blijft	  bestaan.	  
	  
10de	  jaar:	  seizoen	  2013-‐2014	  
	  
Alle	  sportieve	  aktiviteiten	  gaan	  vanaf	  dit	  seizoen	  door	  op	  de	  nieuwe	  accommodatie	  aan	  de	  
Tiensesteenweg,	  trainingen	  en	  wedstrijden	  voor	  alle	  ploegen.	  De	  terreinen	  worden	  
heraangelegd	  en	  de	  verlichting	  is	  ondertussen	  voor	  alle	  terreinen	  voldoende	  om	  te	  trainen.	  
Het	  C-‐terrein	  wordt	  als	  een	  volwaardig	  wedstrijdveld	  ingericht.	  
	  
11de	  jaar:	  seizoen	  2014-‐2015	  
	  
Start	  met	  de	  A-‐ploeg	  in	  2de	  provinciale,	  na	  het	  behalen	  van	  de	  titel.	  
Heranleg	  van	  de	  terreinen	  en	  een	  verbetering	  van	  de	  verlichting	  op	  het	  C-‐terrein.	  
Na	  5	  jaar	  enkel	  trainen	  en	  enkele	  wrdstrijden	  per	  jaar	  wordt	  er	  gestart	  met	  en	  damesploeg,	  
zal	  haar	  wedstrijden	  spelen	  op	  vrijdag	  avond.	  De	  trainingen	  gaan	  door	  op	  woensdag	  zoals	  
voorheen.	  
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Missie	  

	  
De	  doelstellingen	  van	  TW	  3000	  kunnen	  worden	  samengevat	  :	  

	  
o Een	  stevige,	  gezonde	  en	  stabiele	  vereniging	  uit	  te	  bouwen	  
o Een	  goede,	  pedagogisch	  verantwoorde,	  voetbalopleiding	  aanreiken	  
o Het	  aanbieden	  van	  een	  positieve	  vrijetijdsbesteding	  
o De	  functie	  van	  de	  jeugdopleiding	  van	  TW	  3000	  binnen	  de	  club	  moet	  

gezien	  worden	  als	  een	  opleiding	  van	  eigen	  spelers	  (binnen	  de	  gemeente	  
Tielt-‐Winge)	  die	  op	  termijn	  een	  meerwaarde	  betekenen	  voor	  de	  eerste	  
elftallen	  van	  de	  gemeente.	  

o De	  kinderen	  moeten	  plezier	  beleven	  aan	  het	  voetbal	  
o Sportieve	  en	  sociale	  ervaringen	  met	  elkaar	  delen	  
o Iedereen	  die	  graag	  voetbalt	  of	  aan	  sport	  doet	  moet	  de	  mogelijkheid	  

krijgen	  zich	  verder	  te	  ontwikkelen	  
o Alle	  leden	  de	  mogelijkheden	  geven	  om	  hun	  eigen	  voetbaltop	  te	  

bereiken;	  
o Zich	  door	  het	  voetballen,	  zowel	  mentaal	  als	  fysiek,	  verder	  maximaal	  

kunnen	  ontwikkelen	  
o Zich	  gewaardeerd	  en	  betrokken	  blijven	  voelen	  bij	  de	  voetbalvereniging	  

TW	  3000,	  zodat	  voetbal	  tot	  op	  latere	  leeftijd	  een	  plaats	  blijft	  houden	  als	  
speler,	  coach,	  scheidsrechter	  en/of	  bestuurslid	  

o Zo	  veel	  mogelijk	  kinderen	  van	  de	  eigen	  gemeente	  aan	  het	  voetballen	  te	  
krijgen	  

o De	  leden	  en	  bestuursleden	  moeten	  fier	  zijn	  om	  bij	  TW	  3000	  te	  horen	  
o Het	  moet	  in	  de	  directe	  omgeving	  een	  referentie	  worden	  wat	  betreft	  

jeugdopleiding	  (Dexia	  Foot	  Pass,	  dit	  werkboek	  moet	  helpen	  bij	  het	  
streven	  naar	  excellentie	  in	  opleiding	  en	  begeleiding	  van	  
jeugdvoetballers)	  

	  
Maximale	  ontwikkelingskansen	  worden	  gecreëerd	  door	  een	  pedagogische	  
benadering	  centraal	  te	  stellen	  en	  een	  onderscheid	  te	  maken	  tussen	  prestatie-‐	  
en	  recreatiegericht	  voetballen.	  
	  
Dit	  allemaal	  zijn	  essentiële	  waarden	  die	  hun	  roots	  vinden	  in	  een	  kwaliteitsvolle	  
jeugdopleiding	  waar	  de	  basis	  wordt	  gelegd	  voor	  langdurig	  lidmaatschap.	  
	  
Hierbij	  is	  het	  niet	  onbelangrijk	  dat	  de	  gemeentelijke	  instanties	  dit	  project	  
ondersteunen,	  en	  zich	  verantwoordelijk	  stellen	  voor	  een	  accommodatie	  die	  
voldoet	  aan	  de	  hedendaagse	  normen.	  	  	  
	  
Op	  termijn	  willen	  we	  als	  organisatie,	  die	  één	  van	  de	  weinige	  in	  België	  is	  die	  
enkel	  aan	  	  jeugdopleiding	  deed	  en	  zich	  verder	  ontwikkelde	  tot	  een	  volledige	  
voetbalvereniging,	  een	  voorbeeld	  zijn	  voor	  andere	  clubs.	  
Meerdere	  malen	  wordt	  door	  de	  bestuursleden	  van	  TW	  3000	  in	  andere	  clubs	  
een	  uitzetting	  gegeven	  over	  hoe	  de	  samenwerking	  tot	  vandaag	  in	  zijn	  werk	  
ging.	  
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Voetbalopleiding	  

	  
De	  opleiding	  van	  voetballertjes	  duurt	  ongeveer	  10	  jaar.	  De	  spelertjes	  komen	  
weliswaar	  op	  jonge	  leeftijd	  (vanaf	  5	  jaar)	  bij	  onze	  club,	  maar	  vanaf	  7	  à	  8	  jaar	  is	  
er	  sprake	  van	  regelmatig	  volgen	  van	  doelgericht	  trainen.	  De	  overgang	  naar	  het	  
seniorenvoetbal	  komt	  over	  het	  algemeen	  genomen	  na	  de	  juniorentijd	  op	  18	  
jarige	  leeftijd.	  De	  jeugdspelers	  maken	  de	  opleiding	  dus	  af.	  Slechts	  in	  het	  geval	  
dat	  een	  jeugdspeler	  een	  (tijdelijke	  of	  blijvende)	  aanwinst	  voor	  het	  eerste	  elftal	  
is,	  zal	  worden	  overgegaan	  tot	  het	  vroegtijdig	  doorschuiven	  naar	  de	  
seniorenploeg	  in	  samenspraak	  met	  de	  jeugdverantwoordelijke,	  sportief	  
verantwoordelijke,	  trainer	  van	  A	  of	  B-‐	  ploeg	  en	  de	  ouders.	  	  
Wel	  moet	  het	  mogelijk	  zijn	  dat	  deze	  jeugdspelers	  regelmatig	  de	  trainingen	  
meemaken	  van	  de	  senioren.	  Verder	  spelen	  jeugdspelers	  die	  daar	  voor	  in	  
aanmerking	  komen	  regelmatig	  wedstrijden	  met	  een	  elftal	  van	  spelers	  van	  U21	  

	  
o In	  de	  jeugdreeksen	  staat	  de	  opleiding	  centraal.	  Het	  leveren	  van	  prestaties	  

komt	  na	  de	  opleiding.	  Is	  dit	  niet	  het	  geval,	  dan	  gaat	  de	  opleiding	  ten	  
gronde	  door	  prestatiezucht:	  

	  
§ Tot	  U21	  is	  training	  belangrijker	  dan	  het	  resultaat	  in	  de	  wedstrijd	  
§ Coaching	  tijdens	  wedstrijden	  moet	  gebaseerd	  zijn	  op	  leerdoelen	  

vanuit	  verzorgd	  en	  opbouwend	  voetbal	  
§ Wedstrijdresultaat	  is	  ondergeschikt	  
§ Pas	  bij	  scholieren	  wordt	  er	  naar	  gestreefd	  om	  op	  een	  zo	  hoog	  

mogelijk	  niveau	  wedstrijden	  te	  spelen	  en	  te	  winnen,	  maar	  niet	  ten	  
koste	  van	  de	  speelgelegenheid	  (minstens	  ½	  wedstrijd)	  van	  de	  
mindere	  spelers.	  
	  

o Maak	  het	  individu	  niet	  ondergeschikt	  aan	  het	  collectief.	  Elke	  speler	  heeft	  
zijn	  individuele	  kwaliteiten.	  Geef	  de	  spelers	  de	  nodige	  
ontwikkelingskansen	  en	  vertrouwen.	  

	  
	  

	  
	  

	  

	  
DE	  BEGELEIDING	  IS	  POSITIEF,	  STIMULEREND	  EN	  VORMEND	  

 


