K. ZONHOVEN VV
CLUBVISIE
K. Zonhoven VV wil als voetbalclub staan voor :
- een positieve uitstraling in de regio, zowel sportief als extra-sportief
- een gezond alternatief bieden als vrije tijdsbesteding
- een goed uitgebouwde jeugdopleiding , met plaats voor élke speler die respect
heeft voor de normen en waarden van de club. Voetbal is een ploegsport, het
is dus belangrijk om teamspirit hoog in het vaandel te dragen.
- een jeugdopleiding waarbij fun en individuele ontwikkeling centraal staan,
waarbij de speler ondersteund en aangemoedigd wordt zonder druk naar
resultaat
- zowel gewestelijk (eerder recreatief) als provinciaal (competitief)
jeugdvoetbal zodat elke speler op zijn niveau kan voetballen
- enthousiast en respectvol met elkaar omgaan, waarbij iedereen zijn steentje
bijdraagt tot het clubleven
K. Zonhoven VV moet meer zijn dan alleen een voetbalclub. De club moet een toffe
ontmoetingsplaats zijn voor volwassenen en kinderen, ongeacht hun afkomst,
nationaliteit of huiskleur. De jeugdopleiding moet dan ook een verlengstuk en
ondersteuning voor de opvoeding van de kinderen bieden via een aantal duidelijke
afspraken over:
- gedrag op en naast het veld (fairplay én teamspirit)
- verantwoordelijkheid ivm kledij, materiaal, hygiëne en infrastructuur
- voetbal als een teamsport met respect voor medespelers, clubleden,
vrijwilligers, tegenstrevers en scheidsrechters
Onze club streeft een gezonde ambitie na die samenhangt met sportief en financieel
gezond blijven. Met de trouwe steun van talloze vrijwilligers, engagement van
spelers, trainers én ouders en de financiële inbreng van sponsors en
overheidsinstanties, zijn wij ervan overtuigd de clubwerking blijvend te kunnen
verbeteren.
Het 1ste elftal moet het einddoel zijn van de jeugdopleiding. Dat betekent zoveel
mogelijk eigen opgeleide jeugdspelers zien verschijnen in de seniorenploegen. Als
spelers niet in aanmerking komen voor deze doorstroming kunnen ze waardevol zijn
voor clubs in de omgeving.
K. Zonhoven VV wil een familieclub blijven waar iedereen zich thuis moet voelen.
Onze jeugdopleiding en haar entourage is gebaseerd op vrijwilligers met clubgevoel.
Elke club is maar zo gezond als de basis waarop ze gebouwd is.
Daarom wensen wij met alle betrokkenen te streven naar een zo sterk mogelijk band
met “onze” club.
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Toekomst middellange termijn – 5 jaar
K. Zonhoven VV streeft een intensieve samenwerking na met andere Zonhovense
clubs. Eerdere inspanningen hebben hier niet geleid tot het gewenste resultaat.
De huidige voetbalsituatie in de gemeente Zonhoven (21.000 inwoners), met 2
ploegen in 1ste en 2 ploegen in 4de provinciale, maakt het streven naar nationaal
voetbal onrealistisch.
K. Zonhoven VV wenst op middellange termijn dan ook te fusioneren met Melo
Zonhoven of minstens een intensieve samenwerking met betrekking tot de beide
jeugdopleidingen te bewerkstelligen. Melo Zonhoven speelt eveneens in 1ste
provinciale en is in dezelfde straat gelegen dan onze club.
Een dergelijke samenwerking/fusie kan een belangrijke hefboom betekenen voor het
Zonhovens voetbal, in het bijzonder voor de kwaliteit van het jeugdvoetbal in onze
gemeente. Dit zowel op sportief vlak, maar zeker ook op extra-sportief vlak met het
oog op de modernisering van de accommodatie.
Ook vanuit het gemeentebestuur is er een duidelijk signaal dat grote investeringen
voor de 4 voetbalclubs niet haalbaar zijn. Vanuit het beleid wil m’n echter geen
impulsen geven om een dergelijke samenwerking te bespoedigen en wacht m’n op een
initiatief van de clubs.
Ter versterking van de werking van de club, heeft K. Zonhoven VV sinds 2015
volgende initiatieven opgestart:
- oprichting van een jeugdcel als onderdeel van de beheerraad (2015)
- een uitgebreide enquête gehouden bij alle spelers/ouders van de club (2016)
- onderzoek naar haalbaarheid vernieuwing accommodatie (nieuwbouw of
renovatie
- opnieuw aftasten samenwerkingsmogelijkheden gezien wijzigende
omstandigheden bij Melo Zonhoven
- een uitgebreide databank met voorbeeldtrainingen ter beschikking gesteld van
de trainers
- aankoop 6 dribbeldoelen en 25 sense-ballen
- samenwerking met Pukkelpop: in 2016 was onze club gedurende 4 dagen met in
totaal 182 vrijwilligers aan de slag tijdens dit festival, hetgeen heel wat
dynamiek teweeg heeft gebracht binnen de club.
- er is een Panini-stickerboek in voorbereiding. Lancering voorzien in februari
2017 !
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