FC GREUNSJOTTERS VOSSEM VRAAGT FOOT PASS AUDIT AAN
In het najaar van 2017 laten we onze jeugdwerking doorlichten door Foot PASS, een door de Voetbal
Federatie Vlaanderen (VFV) erkend audit-bureau dat is gespecialiseerd in de voetbalsector.
Wat is Foot PASS ?
- stimuleert en ondersteunt voetbalclubs om hun jeugdopleiding te verbeteren en beloont de
clubs die daar ook effectief in slagen
- kent labels en kwaliteitssterren toe aan Belgische voetbalclubs. Deze labels en sterren zijn een
erkenning voor de goede jeugdopleiding in de club
- ondersteunt de jeugdverantwoordelijken en jeugdbegeleiders structureel en professioneel
Uitgangspunt is een integrale kwaliteitsevaluatie met aandacht voor zowel sporttechnische als
organisatorische aspecten. Om de jeugdopleiding binnen een club te evalueren, maakt Foot PASS
gebruik van een geautomatiseerd evaluatiesysteem. Dit Foot PASS instrument is opgebouwd rond 8
kwaliteitsdimensies die de kritieke succesfactoren aangeven die nodig zijn om een jeugdopleiding te
runnen :
1. beleid en strategie
a. waar staat de club voor?
b. hoe past de jeugdopleiding binnen dit kader?
2. organisatie
a. hoe is de club gestructureerd ?
b. wat is de plaats van de jeugdopleiding?
c. wat zijn de taken van iedere medewerker?
3. voetbalopleiding
a. bestaat er een voetbalspecifieke opleidingsvisie, opleidingsplan en
werkinstrumenten?
b. hoe gebeurt de organisatie van trainingen en wedstrijden
c. welke ervaring en diploma’s hebben de leden van de sportieve staf?
4. ondersteuning
a. hoe verloopt de medische, mentale, studie- en sociaalmaatschappelijke begeleiding?
5. interne communicatie
a. zijn er gesprekken met ouders en spelers?
b. hoe staat het met het verenigingsleven?
c. krijgen spelers en trainers feedback?
6. externe relaties
a. welke informatie bevat de website van de club?
b. is er een samenwerking met gemeente, scholen en andere clubs?
7. accommodatie en materiaal
a. hoe staat het met de wedstrijd- en oefenterreinen?

b. over welke accommodatie beschikt de club?
c. over welk trainingsmateriaal beschikken de spelers?
8. effectiviteit
a. zijn er spelers uit de eigen jeugd in de A-kern?
b. zijn er veel spelers die de club verlaten?

Waarom een audit bij de jeugd van FC Greunsjotters Vossem ?
We willen in onze club een kwaliteitsvolle beleving van de voetbalsport organiseren. Wij voelen het
aan als onze plicht om onze jeugd een gedegen voetbalopleiding aan te bieden.
Door een extern, onafhankelijk en formeel oordeel te krijgen over onze manier van werken, kunnen
we verder groeien en blijven verbeteren zodat we blijvend garant staan voor een kwaliteitsvolle
voetbalopleiding van onze spelers.
Wij wensen zoveel mogelijk spelers, mede-werkers en bestuursleden betrekken bij deze audit.
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