Ledenwervingsplan SKV Oostakker
Het ledenwervingsplan van SKV Oostakker is opgemaakt rekening houdende met de
leeftijdscategorieën aangezien deze een andere benadering hebben :

Spelers uit ontwikkelingsfase 1 (U6 tot en met U9):
Om de continuïteit te verzekeren binnen deze categorieën worden er jaarlijks 3 terugkerende acties
ondernomen:
Aktie 1: Actualiseren van de gegevens (met name de inschrijvingsmodaliteiten) in de rubriek “Onze
club\Inschrijvingen” op de website.
 Elk seizoen wordt door de club onderzocht of een aanpassing van de inschrijvingsmodaliteiten
vereist is. Van zodra de beslissing daaromtrent is genomen, worden de nodige aanpassingen
gedaan op de website.
 Daarnaast is de website voorzien van een online inschrijvingsformulier waar nieuwe en
geïnteresseerde leden zich ten alle tijde kunnen op aanmelden. De jeugdvoorzitter of TVJO
raadplegen zeer frequent deze lijst en nemen daarna contact op met de ouders of speler.
Aktie 2: Verdelen van flyers in kleuterklassen en lagere scholen in de regio Oostakker en vergroten
van de naambekendheid via de gemeentelijke infokanalen.
 Tijdens de maanden april tot en met juni worden er in de omringende kleuterklassen en lagere
scholen (regio Oostakker) flyers verdeeld.
 In het gemeentelijke infoblad (Attentie) wordt op geregelde tijdstippen reclame gemaakt voor onze
club door middel van korte artikels en/of aankondiging van evenementen en wordt onze
jeugdwerking voorgesteld.
Aktie 3: Organiseren van duivenltjes/benjaminnamiddagen voor de allerkleinsten op woensdag tijdens
de maand april en/of zomervakantie (augustus).
 Tijdens deze namiddagen nemen de kinderen kosteloos deel aan een specifieke groepstraining
waar zij voornamelijk op spelende wijze kennismaken met de voetbalsport. Na een 3-tal
proeftrainingen is er de mogelijkheid om de spelertjes in te schrijven in de club. Voor dergelijke
namiddagen, worden flyers bedeeld, reclame en wordt gemaakt via het gemeentelijke infoblad.

Ontwikkelingsfase 2 tot en met 4 (U10 tot en met U21):
Om de continuïteit te verzekeren binnen deze categorieën worden er jaarlijks 2 terugkerende acties
ondernomen:
Aktie 1: Actualiseren van de gegevens (met name de inschrijvingsmodaliteiten) in de rubriek “Onze
club\Inschrijvingen” op de website.
 Elk seizoen wordt door de club onderzocht of een aanpassing van de inschrijvingsmodaliteiten
vereist is. Van zodra de beslissing daaromtrent is genomen, worden de nodige aanpassingen
gedaan op de website.

 Daarnaast is de website voorzien van een online inschrijvingsformulier waar nieuwe en
geïnteresseerde leden zich ten alle tijde kunnen op aanmelden. De jeugdvoorzitter of TVJO
raadplegen zeer frequent deze lijst en nemen daarna contact op met de ouder of speler.
Aktie 2 : Oudere spelers kunnen na telefonisch contact met de jeugdvoorzitter en/of TVJO vrijblijvend
deelnemen aan enkele proeftrainingen.
 In functie van de ruimte binnen de verschillende spelersgroepen zijn er een 2-tal mogelijkheden:
 indien hij/zij nog nooit heeft gevoetbald laten wij de speler in kwestie enkele testtrainingen
volgen om na te gaan of hij/zij voldoende aanleg en interesse vertoond.
 er is geen ruimte en een mogelijk alternatief wordt voorgesteld (bijvoorbeeld een club in de
nabije omgeving)
 Na een 3-tal trainingen wordt de mogelijkheid aangeboden om bij de club aan te sluiten.
 Er wordt geen rekening gehouden met eventuele invulling van posities.

Bijkomende info :
 Voor beide ontwikkelingsfasen geldt het volgende : meisjes zijn zeker welkom zijn binnen onze
ploegen, maar er worden geen acties voorzien om dit te stimuleren.
 Het belang van het werven van leden via interne communicatie mag in dit alles ook zeker niet
onderschat worden. Een groot deel van onze ledenwerving gebeurt namelijk ook op deze manier
waarbij : broers of zussen van bestaande spelers die mondeling worden aangesproken, of vrienden
/ schoolmakkers van bestaande spelers die, via mondelinge communicatie van de bestaande
spelers, zich persoonlijk komen aanbieden op de club, enz.

