Missie & visie van de club

Wat is een missie?
In een missie wordt het bestaansrecht van een organisatie beschreven vanuit de waarden en
identiteit. De vraag die onder dit verhaal ligt is: waar staan we voor?
Wat is een visie?
In een visie krijgt de missie concrete handen en voeten. Een visie wordt geschreven voor een bepaalde
periode, wordt geëvalueerd en bijgesteld indien nodig.

Vanuit de missie en de visie zal de club jaarlijks strategische keuzes maken en operationele
doelstellingen bepalen voor de realisatie van de missie en de visie.
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Missie KFC Eppegem
KFC Eppegem wil binnen de regio groot-Zemst bijdragen tot een positieve, individuele en collectieve
sportbeleving. De club wil jong en oud, op en naast het veld, samenbrengen in een sportieve omgeving
met een herkenbare cultuur. De waarden respect, communicatie, éénduidigheid en diversiteit dienen
als leidraad voor de professionele aanpak.
De club streeft naar een professionele uitbouw van haar organisatie en infrastructuur. Dit alles dient
te gebeuren op een financieel gezonde manier, met goede opbouw binnen de club en een consolidatie
van de goede jeugdwerking.
Als voetbalclub richt KFC Eppegem zich zowel tot de jeugd als de volwassenen en zowel tot de dames
(meisjes) als de heren (jongens). Zo heeft de club een brede maatschappelijke basis.
Voor de realisatie van de maatschappelijke positie heeft KFC Eppegem bij de heren senior 3 ploegen:
KFC Eppegem A, KFC Eppegem B en de beloften/reserven. Met KFC Eppegem A heeft de club de
ambitie om deel te nemen aan een zo hoog mogelijke competitie. Het doel is tweede klasse amateurs
te spelen. Met KFC Eppegem B wordt de speelmogelijkheid uitgebreid voor de spelers uit de eigen
opleiding, meer bepaald voor spelers voor wie de stap naar de A-ploeg iets te hoog gegrepen is op
korte termijn. De ambitie van deze ploeg is om in derde provinciale te spelen. De beloften/reserven
ploeg heeft tot doel te zorgen voor de optimale doorstroming van de eigen jeugdspelers.
Er is tevens een senior vrouwenploeg. Deze geeft de meisjes die uit de jeugdopleiding komen de
mogelijkheid om door te stromen naar de seniors.
Voor de jeugdwerking wil KFC Eppegem een uithangbord zijn voor het jeugdvoetbal en de
jeugdopleiding in de regio groot-Zemst. De jeugd dient op een plezierige en leerrijke manier voetbal
te kunnen spelen. KFC Eppegem wil voor de jeugd uit de regio vanuit haar opvoedkundige opdracht
motiverende sportfaciliteiten aanbieden aan aantrekkelijke financiële voorwaarden.
De jeugd van KFC Eppegem zal vanaf U15 voorbereid worden voor een doorstroming naar de senior
elftallen in het algemeen, en het A-elftal in het bijzonder.
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Visie KFC Eppegem
Iedereen die betrokkene is bij de werking van KFC Eppegem dient zich te gedragen in
overeenstemming met de missie. In de eerste plaats dient dit te gebeuren door het bestuur, trainers
en iedereen die met de club bezig is.
De leiding van de club wordt georganiseerd volgens de regels van goede corporate governance. Het
hoogste bestuurlijk orgaan is de raad van bestuur. Deze draagt zorg voor de missie en visie van club,
de bewaking hiervan alsook de consistentie in het algemeen beleid.
De dagelijkse leiding ligt in handen van het hoofdbestuur en het jeugdbestuur. Beide besturen worden
gegeven de omvang van de taak en de wil om professioneel te werken door verschillende cellen
ondersteund: de sportieve cel, de logistieke cel, de financiële cel en de materiaal & kledij cel. Deze
hebben elk hun eigen verantwoordelijke en structuur. De cellen werken zowel voor het hoofd- als het
jeugdbestuur.
Langdurige partnerships met de verschillende hoofdsponsors en leveranciers, naast goede contacten
en afspraken met de gemeente, zorgen voor een financiële basis. Hierdoor kan het sportaanbod vanuit
een professionele accommodatie, met professionele middelen, aan aantrekkelijke financiële
voorwaarden, blijvend worden aangeboden.
Een belangrijk deel van de club-werking is gebaseerd op vrijwilligerswerk. KFC Eppegem wil dit in stand
houden. Vrijwilligers worden gerespecteerd en actief gezocht. Vrijwilligers worden niet betaald, niet
omdat ze waardeloos zijn, maar omdat ze onbetaalbaar zijn. Binnen de club is er een uitermate respect
voor deze mensen. Onze inspanning om hen te waarderen zetten we voort. Ze worden in allerhande
activiteiten betrokken.
KFC Eppegem wil een actief clubleven en een zo groot mogelijke betrokkenheid creëren bij de spelers,
ouders, grootouders, bestuursleden, trainers, medewerkers, sponsors en andere leden en
sympathisanten van de club! Zo worden een aantal extra-sportieve activiteiten georganiseerd om die
betrokkenheid te vergroten, alsook om bijkomende financiële middelen te verkrijgen. Er worden
tevens activiteiten georganiseerd om de brug te leggen tussen de jeugd en A/B-elftal.
KFC Eppegem wil het trefcentrum van het lokale voetbal zijn: een plaats waar voetballiefhebbers
elkaar vinden, zowel tijdens als buiten de wedstrijden. Wij willen dat het voetbalspel in onze
vereniging door talrijke mensen wordt beoefend: jeugdvoetbal, seniorvoetbal, vrouwenvoetbal, zowel
in competitie als recreatief. KFC Eppegem wil hierbij zijn eigen identiteit en gemoedelijkheid die
voortkomt uit een kleinere landelijke gemeente blijvend bewaren.
De toeschouwers willen wij op zondagnamiddag het plezier aanbieden om het voetbalspel te zien
beoefenen door lokale spelers. De toeschouwer zoekt entertainment, zoekt recreatie, en vindt dat
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zowel tijdens de match aan de zijlijn als na de match in onze kantine. Daar kan op een gezellige manier
nagekaart worden over het spelverloop.
De jeugdopleiding is van enorm belang voor onze club: zij vormt de hoeksteen van de vereniging. KFC
Eppegem beoogt een kwalitatief hoogstaande jeugdopleiding aan te bieden met als streefdoel de
doorstroming van jeugdspelers naar het A en het B-elftal.
Met KFC Eppegem A hebben we de ambitie om deel te nemen aan een zo hoog mogelijke competitie.
We accepteren dat wij daartoe in eigen rangen niet altijd over een voldoend aantal talentrijke spelers
beschikken. Trouw aan onze missie zal KFC Eppegem de senior elftallen samenstellen met zo veel
mogelijk spelers uit de eigen opleiding, aangevuld met spelers die een meerwaarde bieden uit een
andere opleidingen.
Met KFC Eppegem B breiden we de speelmogelijkheid uit voor de spelers uit onze eigen opleiding.
Alzo vermijden we dat ze onze club moeten verlaten omdat voor een aantal spelers de stap naar het
A-elftal ineens te groot is. Met KFC Eppegem B biedt de club een oplossing waardoor de club aan
spelers van alle niveaus speelgelegenheid kan geven. Die mogelijkheid moet de gedrevenheid van
onze jonge spelers bevorderen.
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