KBGO DUVA FRUIT
Koninklijke Basketballclub Gistel Oostende VZW.

Visie en missie
KBGO DUVA FRUIT is in West-Vlaanderen de grootste basketballclub. De fusie van KBBC DUVA FRUIT Gistel met BOS Oostende betekent
dat er een vereniging gesticht is met meer dan 250 spelende leden.
De aanzet van de fusie was om de jeugd optimale ontwikkelkansen te bieden i.f.v. talent, persoonlijkheid, karakter en ambitie en om een ploeg
uit te bouwen met een streekidentiteit die uitkomt in derde of op termijn in tweede nationale.

KBGO DUVA FRUIT moet uitgroeien tot een letterlijk waardevol merk.

Visie op jeugdwerking
De jeugdwerking wordt opgesplitst in twee pylonen, Gistel en Oostende . In beide pylonen is het de bedoeling om regionale jeugdwerking te
hebben die onder leiding van een (lokaal) jeugdbestuur onafhankelijk werkt. Er is wel een gemeenschappelijke visie aanwezig .
De jeugdwerking start vanaf de prémicroben, microben, benjamins, pupillen, miniemen, cadetten tot juniors.
De jeugdwerking is in eerste instantie een opvoedkundig project . Sport en basketball in het bijzonder kan in deze soms turbulente tijden een
grote rol spelen, vooral daar waar de maatschappij tekort schiet. We besteden dus zeker niet exclusief aandacht aan de zogenaamd talentvolle
spelers, maar geven alle spelers voldoende ontwikkelkansen.
RESPECT is een basiswaarde in de club. Respect voor elkaar, respect voor bestuur en omkadering, respect voor scheidsrechters, respect
voor andere culturen. Een sport die zo internationaal getint is als basketball is een ideaal integratieinstrument. De nadruk moet er ook op
gelegd worden dat onze club openstaat voor iedereen, zonder onderscheid.
De miniemen vormen een soort breuklijn in die zin dat men vanaf die leeftijd een keuze aangeboden krijgt tussen enerzijds sport als recreatie
en hobby, en sport als doel op zich. Het is onwaarschijnlijk dat men ieder jaar een landelijke miniemenselectie kan samenstellen uit eigen
jeugd, vandaar de rol van een scout die talentvolle jongeren uit de regio volgt. Omdat men naast het sportieve ook hier alle belang wil hechten
aan het pedagogische luik , kan een studiebegeleider er op toezien dat het sportieve , het schoolse resultaat niet negatief beïnvloedt.
De vorderingen van die jongeren worden systematisch bijgehouden ,zodat een evaluatie van capaciteiten, en analyse van evolutie zwakke en
sterke punten kan gemaakt worden.
De “landelijke” werking die vanaf die categorie ontstaat, valt niet langer onder de jeugdwerking maar wordt opgevolgd door een sportieve cel
binnen het hoofdbestuur.
Wie niet over de fysische, mentale, karakteriele mogelijkheden beschikt of de ambitie niet heeft om landelijk te spelen kan perfect zijn
jeugdvorming verder krijgen onder de leiding van het lokale jeugdbestuur.

Eerste (3de nationale) en tweede ploeg(2de landelijke)
De eerste ploeg zorgt voor de noodzakelijke uitstraling van de club en is een aantrekkingspool voor de jeugdwerking. Daarom is het belangrijk
dat zoveel mogelijk spelers die hun vorming bij de jeugd van KBGO gekregen hebben doorstromen. Een quotum kan eventueel vastgelegd
worden op termijn.
Om de doorstroming waar te maken is de rol van de tweede (beloften)ploeg cruciaal. Deze ploeg zou in de toekomst uitsluitend mogen
samengesteld worden uit jongeren van de eigen club. Deze jongeren krijgen de kans om de sportieve staf te overtuigen van hun
mogelijkheden.
Uiteraard kan niet iedereen doorstromen, maar in ieder geval moeten spelers die de club verlaten dit doen met een goed gevoel. Daarom ook
is het noodzakelijk goede relaties te houden met andere regionale ploegen waarvoor KBGO een stuk als kweekvijver dient.

Derde(1ste provinciale) en vierde(4de provinciale) ploeg

In Gistel is momenteel nog een derde en vierde ploeg actief. Op termijn zouden beide ploegen moeten samensmelten tot één regionaal team .

Beschermcomité en Beheerraad
Om dit project te realiseren is een zeer degelijke omkadering noodzakelijk. Zowel op bestuurlijk, sportief, organisatorisch, financieel vlak zijn
heel wat inspanningen nodig.
Eén van onze wensen is om een beschermcomité en beheerraad te creëren. In eerste instantie willen wij een 5 à 6 mensen bereiken die zich
garant stellen voor een financiële inbreng, hetzij persoonlijk of via derden. Naast deze inbreng verwachten wij van hen ook een audit- en
adviesfunctie om de club te behoeden voor onrealistische avonturen.
De leden van de raad zijn lid van de algemene vergadering maar vergaderen onafhankelijk van jeugd- en hoofdbestuur o.l.v. de voorzitter en
krijgen ook inzage in alle documenten die zij noodzakelijk achten om hun functie te kunnen uitoefenen.
De leden van dit comité hebben uiteraard belangstelling voor het sociale en sportieve doel van onze vereniging en hebben idealiter een
uitstraling binnen het socio-economische netwerk van de regio waardoor ze ook de visibiliteit van onze club bevorderen .

Opleidingsvisie en objectieven jeugdwerking
Om de missie en de visie van de club te kunnen waar maken moeten we de jeugdwerking professionaliseren en optimaliseren. De cel
“Sportcomité”(SC) zal de in twee afdelingen opgesplitste jeugdwerking coördineren op sportief en educatief vlak.
De cel SC zal duidelijke standpunten ontwikkelen inzake het intern en extern beleid van de club wat betreft jeugdopleiding.
De jeugdopleiding moet er toe leiden dat de landelijke jeugd uit minimaal 60% eigen jeugd bestaat. Op termijn moeten de seniorenploegen
samengesteld zijn uit een maximaal aantal eigen spelers.
De cel SC zal in onderling overleg de krachtlijnen bepalen van de opleidingvisie; van de principes inzake speelgelegenheid en het intern
reglement (Code of conduct) voor spelers/ouders opstellen en elk jaar bijsturen.
De cel SC zal de communicatiekanalen met de ouders open houden en regelmatig infovergaderingen en themapresentaties organiseren en de
ouders nauwer betrekken bij de club – en jeugdactiviteiten. Individuele functioneringsgesprekken met spelers en hun ouders zullen helpen bij
probleemsituaties, doorstroming, enz…
In overeenstemming met de missie/visie van de club zal de cel SC veel aandacht besteden aan de combinatie basketbal en studie en aan de
ethische en opvoedende waarden van respect en fairplay.
Om al deze doelstellingen te realiseren zal de cel SC een intense en continue begeleiding verzekeren van de coaches en ploegbegeleiders.
Interne en externe vorming van de coaches zowel sporttechnisch, psychologisch en pedagogisch zal de kwaliteit van de jeugdcoaching alleen
maar opdrijven. Dit zou moeten resulteren in een ruimere rekrutering van jonge coaches met sportieve ambities.
Voor de jeugdopleiding werkt het SC een globaal technisch plan uit dat enerzijds de opleidingen tussen leeftijdscategorieën naadloos moet
laten aansluiten en anderzijds een kwaliteitsgarantie voor elke leeftijdsgroep biedt.
Naast de regelmatige overlegvergaderingen, demonstratietrainingen voor de technische staf, clinics en technische info zal de SC ook de
coaches deskundig advies geven bij trainingen inzake trainingsopbouw, drills, skills, fundamentals, enz…
De coaches kunnen ook beroep doen op ervaren coaches om opbouwende tips te geven om het eigenlijke wedstrijdcoachen te verbeteren. Er
zullen ook functioneringsgesprekken gehouden worden met de coaches tenminste 2 keer per jaar. Indien mogelijk zullen ook seminaars met
een sportpsycholoog ingericht worden.
In overeenstemming met de visie van de club zal het SC de samenwerking en goede relaties stimuleren met andere clubs uit de regio, met
scholen, de stedelijke overheid en zijn sociaal-maatschappelijke functie binnen de regio niet uit de weg gaan. Alle uitgewerkte initiatieven
zullen ter beschikking gesteld worden van de andere clubs uit de regio. Bouwend op die goede relaties zal een rekrutering - en mutatiebeleid
opgezet worden dat voor alle partijen tot een win-win situatie moet leiden.

