SK Grembergen
SKG 2025 – de oorsprong
Het lijkt misschien nog veraf maar onze club is alvast bezig met te denken aan de toekomst.
Een club die zich niet aanpast aan de noden van de maatschappij lijkt een vogel voor de kat. Je
dient in te spelen op de behoeften van je leden zodat de betrokkenheid vergroot en alzo een
club ontwikkelt met een positief klimaat. Hiervoor hebben we met heel wat leden
gebrainstormd over de toekomst van SKG en uitgewerkt in onze missie. Daarbij hebben we een
plan ‘SKG 2025’ opgesteld om als focuspunt naartoe te werken.

De nieuwe missie van SK Grembergen
SK Grembergen is een open, sociale club die iedereen uit de gemeente een plaats wil bieden
om op een plezante manier aan voetbal te doen. Daarbij wensen we een kwaliteitsvolle
begeleiding van onze jeugd met het oog op doorstroming naar onze seniorenkern.

Wat houdt het plan ‘SKG 2025’ nu juist in? Een verduidelijking van onze missie:
-

-

-

-

Open club: samenwerking met scholen, jeugdbewegingen en andere verenigingen bij
het openstellen van onze infrastructuur.
Sociale club: Een club verenigt mensen maar heeft ook op sociaal vlak enkele
verantwoordelijkheden. Daarom wil SKG inzetten op zij die het moeilijk hebben en hen
steunen. Deelnemen aan acties voor vluchtelingen of de strijd tegen homofobie is dus
van essentieel belang voor de club. Ook een positief klimaat in de club met respect
voor elkaar dragen wij hoog in het vaandel.
Iedereen uit de gemeente een plaats bieden: De voorbije jaren hebben we wegens
plaatsgebrek een ledenstop moeten houden en barstte SK Grembergen uit zijn voegen.
Door infrastructurele verbeteringen door te voeren willen we daar nu komaf mee
maken.
Plezante manier: Plezier staat centraal voor ons en winnen is van ondergeschikt
belang.
Kwaliteitsvolle begeleiding: Ook al staat plezier centraal, daarom dient dit niet
automatisch ervoor te zorgen dat er niet op een kwaliteitsvolle begeleiding wordt
ingezet. Een gediplomeerd trainerskorps, aangestuurd door een team van
jeugdcoördinatoren, moet ervoor zorgen dat de kinderen spelenderwijs leerervaringen
opdoen die zowel op motorisch, sociaal als affectief vlak vooruit helpen.
Doorstroming naar seniorenkern: De seniorenkern van SKG bestaat uit 85%
Grembergse jeugdproducten. Dit percentage willen we liefst zelfs nog hoger brengen en
het zal dus noodzakelijk zijn om een goede opleiding te bieden aan onze jeugdspelers.

Concreet willen we dit aanpakken door te focussen op 3 grote zaken.
1.

Een goede organisatie en structuur om onze missie te blijven hanteren.
2. Een doordachte sportieve werking zowel bij jeugd als senioren
3. Infrastructurele verbeteringen om iedereen met degelijk materiaal te laten sporten.

1. Organisatie en structuur.
Alles staat of valt met een goede structuur. Vanuit een goede structuur met de juiste mensen
op de juiste plaatsen kan je een geoliede machine worden waarbij de leden centraal staan en de
sfeer optimaal is.
Tegen 2025 willen we dan ook afstappen van een aantal klassieke denkpistes en ‘out of the box’
denken.

Bestuur

Commerciële cel

Sportieve cel

Cel festiviteiten

Cel infrastructuur

2. Sportieve werking
De doelstelling is om een kwaliteitsvolle begeleiding te bieden aan onze jeugdspelers en de
volwassen voetballers. Zo trachten we ervoor te zorgen dat er een vlotte doorstroming is van
onze jeugd naar onze seniorenkern.
De jeugdcoördinatoren en gediplomeerde jeugdtrainers moeten ervoor zorgen dat de
kinderen spelenderwijs leerervaringen opdoen die hen zowel op motorisch, sociaal als affectief
vlak vooruit helpen. Aan de hand van het leerplan willen we hen inhoudelijke ondersteuning
bieden. Daarbij is het onze betrachting om voor onze seniorenkern hoofdzakelijk uit de eigen
jeugd te rekruteren met hier en daar een gerichte transfer, zodat we een stabiele 2e provincialer
zijn.

3. Infrastructuur
Als SK Grembergen iedereen een plaats wil bieden dan zijn er infrastructurele verbeteringen
nodig. Omdat beelden meer zeggen dan woorden hebben we een collage gemaakt van aan te
pakken projecten.

Optimalisatie parking

Veilige fietsparking

Verbetering spie

Optimalisatie ruimtegebruik

Drainage B-terrein

Modernisering kantine

Verfraaiing buitenbar

Verlichting B-terrein

Hedendaagse dug-outs

Uitbreidingsmogelijkheden

Energiezuinige ingrepen

Uitbreiding stockageruimtes

