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1 Visie jeugdwerking Desselgemse
Het Jeugdbeleidsplan is opgesteld door de voorzitter van de club, de jeugdcoördinator
en de voorzitter van het jeugdbestuur.
Het beleidsplan is opgesteld omdat we gemerkt hebben dat de geboortecijfers in
Desselgem sterk dalen. Ook is handbalsport niet de sport bij uitstek in WestVlaanderen. Dit heeft uiteraard gevolgen voor onze jeugdwerking. We moeten dus
kijken hoe we onze horizon kunnen verruimen. Het streefdoel is 2 % per geboortejaar
in Groot-Waregem.
De visie van de club is om jeugd vanaf 5 jaar uit Desselgem en de regio te laten
handballen. De jeugd tot en met J10 is louter recreatief. Vanaf J12 wordt het een
combinatie van recreatief en competitief. Met als doel dat iedereen de kans krijgt om op
zijn tempo door te stromen naar de 1° ploeg en de 2° ploeg. Sommige (jongere) spelers
maken ook regelmatig eens een training mee met een oudere ploeg. Hierdoor kunnen
ze ervaring opdoen.
Oudere spelers van de 2e ploeg proberen we te motiveren om hun ervaring door de
spelen naar de jeugdspelers, door ze te betrekken in de werking van de jeugd. Met de 1°
ploeg streven we naar een zo hoog mogelijk niveau met eigen opgeleide spelers.

2 Doelstellingen
Op korte termijn streven we naar een verhoging van de kwantiteit met als doel op lange
termijn een zo hoog mogelijk niveau te bereiken. (Brede basis voor een sterke top)
De kwantiteit willen we omhooghalen door
• Promotie te voeren met flyers
• Initiatielessen te geven in de scholen tijdens lessen LO en over de middag.
• Open stages te organiseren
• Handbalkamp
• Samenwerking met de sportdiensten uit de regio
• Organisatie van een schooltornooi
• De laatste week van het schooljaar graadstornooien per lagere school
De kwaliteit van onze jeugd willen we verhogen door met gediplomeerde trainers te
werken. We stimuleren de kandidaten door het cursusgeld terug te betalen indien ze
geslaagd zijn. Om de kwaliteit van de gediplomeerde trainers te verhogen wordt het
inschrijvingsgeld van bijscholingen als stimulans terugbetaald. Ook organiseren we zelf
af en toe een bijscholing. 4 jaar geleden volgden 6 jeugdspelers de cursus aspirantinitiator
Voor de -12 jarigen wordt er vooral gekeken naar de algemene ontwikkeling van het
kind : coördinatie, balbehendigheid, teamgeest in functie van het plezier.
Vanaf 12 jaar wordt er competitiegericht gewerkt en zorgen we voor de verdere
ontwikkeling van de basistechniek, basistactiek, fysiek en teamspirit.
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3 Het jeugdorganigram
Hoofdbestuur

Sporttechnisch
Coördinator
Angelino
Vandenhende

Jeugdbestuur

Sportadministratief
Coördinator
Frank Colle

Jeugdscheidsrechter
Coördinator
Jelle Lefebvre

Trainers en
ploegbegeleiders

Spelers en ouders

3.1 Technische staf
De sporttechnisch coördinator zorgt voor :
- Evaluatie voorbereiding en uitvoering van de trainingen
- Bijstand tijdens trainingen indien gevraagd of nodig
- Opvolging spelersevolutie
- Opvolgen overdracht basisgegevens spelers bij doorschuiven naar een andere
ploeg.
- Bijscholingen organiseren
Het jeugdbestuur zorgt in samenspraak met het hoofdbestuur en de coördinatoren,
voor de ondersteuning op gebied van materiaal, lesgevers voor bijscholingen en
financieel.
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3.2 Jeugdploegen
3.2.1 Multimove
Trainsters: Phoebe Allaert en Amber Lefever (Gediplomeerde Multimove-begeleidsters)
Trainingen:
- Woensdag : 16u00 – 17u30
Geboortejaar: ’09 – ’10 – ’11 – ’12 – ‘13

3.2.2 J12
Trainers: Peter Verlinde
Trainingen:
- Dinsdag: 18u00 – 19u30
- Woensdag: 17u30 – 19u00
Geboortejaar: ’06 – ’07 – ‘08

3.2.3 J14
Trainer : Filip Lefever
Trainingen:
- Dinsdag: 18u00 – 19u30
- Woensdag: 17u30 – 19u00
Geboortejaar: ’03 – ’04 – ‘05
Alle trainingen en thuiswedstrijden van onze jeugdploegen gaan door in sporthal
Leiestadion (G. Coornaertdreef, Desselgem), bij voorkeur op een zondag waarop 1 van
onze seniorenploegen speelt.
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4 Tornooien
Jaarlijks nemen onze jeugdploegen deel aan tornooien. Elke ploeg speelt minimaal 1
tornooi per jaar waarvoor de trainer in samenspraak met het jeugdbestuur de
organisatie voor zich neemt.
Reeds 5 jaar nemen we deel aan een tornooi in Nederland. De organisatie is in handen
van het hoofdbestuur i.s.m. het jeugdbestuur.
Tijdens de tornooien waarbij we de spelers zeer kort begeleiden, staat het plezier
steeds op de 1e plaats waarbij het resultaat zeker nooit uit het oog wordt verloren.
Door de snelle opvolging van de wedstrijden kunnen we de spelers veel beter bijsturen.
Onze Multimove ploeg spelen minstens 6 tornooien over gans het jaar, idealiter 1x per
maand.

5 Organiseren bijscholingen
Elk jaar bieden de sporttechnisch en administratief verantwoordelijke meerdere
bijscholingen aan voor de trainers. Er worden zowel interne als externe bijscholingen
voorzien en aangeraden.
Het bestuur zorgt hierbij steeds voor de financiële kant van de zaak.

6 Rekrutering jeugdspelers
Zie punt 2. Waarbij we een extra actie doen naar onze spelers. Wanneer zij een nieuwe
speler aanbrengen, dan krijgen zij hiervoor korting op hun lidgeld.
Planning Rekrutering:
- Begin September:
o Folder uitdelen in alle scholen van Groot-Waregem
o Initiaties in scholen tijdens de lessen LO
o 1e Vriendjesdag van het seizoen
- Einde eerste trimester
o Initiatie in de scholen tijdens de lessen LO. Specifiek gericht op het eerste,
tweede en derde leerjaar.
- Tijdens schooljaar:
o Initiaties in scholen over de middag en tijdens de lessen LO, dit op
aanvraag van de scholen.
o Scholentornooi voor alle lagere scholen van Groot-Waregem en
Wielsbeke.
o 2e vriendjesdag van het seizoen (rond eind April)
- Einde schooljaar:
o Initiatie + gradentornooi waarbij de leerlingen steeds tegen hun
leeftijdsgenoten kunnen spelen.
o Handbalinfodag aansluitend op initiaties einde schooljaar.
Het jeugdbestuur + trainers + spelers van Dames en Heren zorgen voor de begeleiding
van de spelers tijdens de initiaties en andere activiteiten.
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7 Visie over het aantrekken van meisjes
Bij de start van het seizoen 2015-2016 werd geopteerd om een meisjesploeg te
behouden, en zo moesten we onze jongensploeg J16 op geven.
De tijd en energie die reeds in dat meisjesploegje werd geïnvesteerd, kon zo nog iets
opbrengen, nl dat gans deze ploeg sinds 2016-2017 in competitie kwam in de Regio
Dames reeks.
Begin het seizoen 2017-2018 lieten 50% van de meisjes het bestuur weten dat ze zich
niet langer 100% konden engageren voor het handbal omwille van studentenjobs
tijdens het weekend en andere interesses. Hierdoor moest onze volledige damesploeg
opgedoekt worden.
Onze jeugdploegen bestaan voor het ogenblik uit ongeveer 50 % meisjes, zodat we
waarschijnlijk wel degelijk voldoen aan het aantrekken van meisjes in het handbal. Als
we alles meisjes kunnen blijven motiveren, dan kunnen we terug werken naar een
damesploeg in de toekomst.

8 Voorkomen van dropout
Om drop-out te voorkomen worden er extra activiteiten buiten de handbal
georganiseerd (samen naar een pretpark, ploegfeestje, enz.)
- Indien er zich problemen voordoen, kan men terecht bij de administratief coördinator
die optreedt als contactpersoon tussen ouders, spelers en bestuur. Hij bekijkt welke
stappen er moeten ondernomen worden.
- In eerste instantie legt hij zijn oor te luister bij alle partijen en zoekt naar een
oplossing. Indien noodzakelijk kan hij de diverse partijen samenbrengen.
- onderhoud tussen speler en trainer
- onderhoud tussen ouders en trainer
- onderhoud met jeugd- en hoofdbestuur indien er in de vorige gesprekken geen
oplossing is gevonden.
- Indien er iemand stopt neemt de jeugdcoördinator contact op met de speler en vraagt
naar de reden.

9 Opleiding jeugdscheidsrechters
Vanuit de club pushen wij al onze miniemen en kadetten om de cursus
jeugdscheidsrechter te volgen. Daarna stellen we een schema op waarbij elke JSR de
kans krijgt om zijn wedstrijdjes te leiden.
Dit is goed voor de ontwikkeling van onze spelers:
- Basiskennis van de spelregels gaat omhoog
- Ze leren wat er leeft naast/tijdens een handbalwedstrijd
o Wedstrijdblad, ed…

10 Begeleiden jeugdscheidsrechters
Jelle Lefebvre staat in voor de begeleiding van de JSR’s op de wedstrijden en
welpentornooi. Hierdoor kunnen de JRS’s zeer snel bijgestuurd worden en dit geeft ook
een positief signaal naar de spelers en trainers. Na de wedstrijd worden alle positieve
en negatieve punten overlopen met de JSR’s.
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11 Communicatie en verenigingsleven
11.1 Interne communicatie
De communicatie binnen de club gebeurt meestal via maandelijkse vergaderingen met
het jeugdbestuur, waarbij ook vertegenwoordigers aanwezig zijn uit het hoofdbestuur.
Hiervan wordt een verslag opgesteld dat verspreid wordt naar alle bestuursleden,
trainers en ploegverantwoordelijken. In de vergadering van het hoofdbestuur zijn 2
mensen uit het jeugdbestuur aanwezig, zodat alles zeer vlug en open kan besproken
worden. Het verslag van de jeugdvergadering is telkens een agendapunt.
Naar de ouders en spelers toe gebeurt de communicatie via een jeugdboekje, dat om de
twee maanden aan alle spelers (en ouders) wordt toegestuurd. Dringende
mededelingen gebeuren ofwel mondeling aan de spelers zelf, ofwel via mail, ofwel via
facebook, waarvan iedere ploeg een ‘geheime account’ heeft. Op de site van de handbal
kan de trainer ook mededelingen plaatsen naar de spelers van zijn eigen ploeg.
In de loop van dit seizoen starten we ook met een nieuw systeem waarbij de informatie
op een zeer eenvoudige wijze kan doorgespeeld worden naar de leden. In dit systeem
zijn ook alle oud-leden opgenomen, zodat ook deze groep eenvoudig en vlug kan
ingelicht worden over het reilen en zeilen van de ploeg.

11.2 Externe communicatie
Tweemaandelijks wordt een ledenboekje uitgebracht dat naar iedere speler verspreid
wordt. Hierin worden gebeurtenissen meegedeeld, of worden activiteiten
aangekondigd.
Met de niet-leden wordt vooral gecommuniceerd via mail, brief of telefonisch. Iedere
jeugdploeg staat eenmaal een dag in de kijker met een “ploeg in de kijker”, waarop de
ouders, supporters en sponsors uitgenodigd worden.

12 Fairplay
Met een inlichtingenboekje in het begin van het seizoen wordt een spelersreglement
uitgewerkt. Dit reglement is aanpasbaar aan de leeftijd van de speler. In het
inlichtingenboekje is ook een bladzijde voorzien naar de ouders toe. Hierin worden de
ouders geadviseerd positief te supporteren voor alle spelers van de club. In het
reglement is ook een passage voorzien waarbij de sanctie voor ongepast gedrag
beschreven wordt. Dit gaat van waarschuwing, schorsing tot uitsluiting uit de club. Bij
ongepast gedrag worden de ouders ook verwittigd. Dit gebeurt mondeling bij een klein
feit, of schriftelijk bij ernstig ongepast gedrag. Goed gedrag wordt gestimuleerd door
een activiteit of eens een drankje aan te bieden.
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