
 

 

 

 

 

MISSIE 

Korfbalclub Loenhout vernieuwd en wil zijn ‘grenzen’ verleggen! 

Limes bouwt aan een gezonde sportieve beleving voor allen in de regio!  

 

 

 

VISIE 

“Samen competent groeien met plezier en respect ” 

1) De focus ligt op “samen” – initiatieven nemen die alle leden samenbrengen.  

2) “Groeien” – het aantrekkingsgebied, het ledenaantal en het resultaat vergroten. 

3) Op “competente” wijze – goed bestuur, goede training en doelgericht spel. 

4) Met “plezier” – doelt op spelplezier van U6 tot U99.  

5) Tenslotte met “respect” – wat spelgelegenheid inhoudt voor elk lid, een ‘fair-play attitude’ en 

toegankelijkheid zonder onderscheid. 

 

 

 

 

 

KC Limes 

Beleidsplan 2018-2023 



Om dit na te streven hebben we volgende 10 STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN: 

1° Samen: ook de leden aan zet 

1. Leden nemen hun verantwoordelijkheid in het beleid. 

2. Leden nemen hun verantwoordelijkheid in het verdelen van taken. 

3. Leden engageren zich actief in het werven van ‘teammembers’. 

2° Groeien 

4. We willen groeien door onze regio te verruimen. Daarom veranderden we o.a. onze 

naam in “Limes” wat duidt op “grens”. 

5. We willen groeien door een attractieve, stimulerende en onderbouwde vorm van korfbal 

met ‘20% meer scoren’. 

6. We willen verruimen naar andere vormen van sport die bij onze club kunnen passen.  

3° Op competente wijze 

7. We willen een sterke clubwerking met goed bestuur, een transparante taakverdeling en 

correcte informatie en communicatie. 

8. Deze clubwerking zet in op een duidelijk sportief beleid met focus op jeugdopleiding.  

4° Met plezier 

9. Onze sportbeoefening mag competitief zijn maar moet ook ontspannend, leuk en vooral 

veilig zijn. 

5° Met respect 

10. Onze club staat voor sportiviteit, eerlijkheid en wederzijds respect t.a.v. leden, 

vrijwilligers, trainers, begeleiders en scheidsrechters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doelstellingen seizoen 2018-2019 

We zien dit seizoen als een periode van stabilisatie en herorganisatie. Dit vormt een belangrijke 

basis om onze strategische doelstellingen ‘2018-2023’ te kunnen bereiken.  

De doelstellingen 2018-2019 lijken misschien niet zo groots maar vormen wel een belangrijke basis 

om verder te kunnen werken aan het behalen van onze strategische doelstellingen ‘2018-2023’. Vanaf 

het seizoen 2019-2020 zal er o.a. meer focus komen op ‘meetbare elementen’ zoals ‘één jeugdploeg 

in elke leeftijdscategorie’. 

 

1° Leden en ouders kunnen het bestuur en trainers aanspreken en suggesties zijn welkom. 

2° Er is een takenlijst en alle leden engageren zich voor enkele van deze taken.  

3° Spelende leden nemen tijdens het seizoen deel aan minimum 2 activiteiten m.b.t. ledenwerving. 

4° Er zijn minimaal 4 activiteiten m.b.t. ledenwerving buiten onze deelgemeente. 

5° Limes sluit zich aan bij de Kempische Korfbalacademie (KKA) en neemt actief deel met de 

bestaande jeugdploegen. 

6° Het bestuur onderzoekt welke mogelijkheden er zijn voor complementaire sportmogelijkheden op 

onze accommodatie. 

7° Er is een concreet beleidsplan 2018-2023, een duidelijk organigram en de website wordt ‘up-to-

date’ beheerd. 

8° Er is een concrete samenwerking voor de jeugd met de Kempische Korfbalacademie (KKA). Onze 

trainers en begeleiders hanteren de afgesproken methodiek. 

9° De kern richt zich in eerste instantie op competitie; de jeugdploegen op ontwikkeling en 

spelplezier. 

10° Alle leden en betrokkenen spreken elkaar aan wanneer er niet respectvol met elkaar zou 

omgegaan worden. Bestuursleden en trainers zijn een rolmodel. 

 

 

 

 

 

 

 



 Actieplan seizoen 2018-2019 

 

1° Leden en ouders kunnen het bestuur en trainers aanspreken en suggesties zijn welkom. 

• Chris Dictus wordt aangeduid als ‘contactpersoon. Zij beheert ook het mailverkeer en stuurt e-

mails door naar de juiste personen. 

2° Er is een takenlijst en alle leden engageren zich voor enkele van deze taken.  

• Er is een draft van takenlijst tegen einde september 2018.  

3° Spelende leden nemen tijdens het seizoen deel aan minimum 2 activiteiten m.b.t. ledenwerving. 

• De spelende leden worden verdeeld over de activiteiten m.b.t. ledenwerving. 

4° Er zijn minimaal 4 activiteiten m.b.t. ledenwerving buiten onze deelgemeente. 

• Er worden minimaal 2 activiteiten ‘ledenwerving’ gepland tegen de start van de 

veldcompetitie en 2 tegen de zaalperiode.  

5° Limes sluit zich aan bij de Kempische Korfbalacademie en neemt actief deel met de bestaande 

jeugdploegen. 

• De jeugdtrainers zijn de spilfiguren in deze samenwerking. 

6° Het bestuur onderzoekt welke mogelijkheden er zijn voor complementaire sportmogelijkheden op 

onze accommodatie. 

• Er zijn gesprekken m.b.t. een ‘beach-terrein’. 

• Het bestuur legt suggesties ter bespreking voor op de volgende Algemene Vergadering.   

7° Er is een concreet beleidsplan 2018-2023, een duidelijk organigram, een privacy-beleid en de 

website wordt ‘up-to-date’ beheerd. 

• Het beleidsplan en het organigram worden gepubliceerd voor het ‘event’ einde augustus 

2018. 

• Het GDPR-beleid (privacy) is afgewerkt tegen einde september 2018. 

• De sociale media (website, facebook, twitter ,…) worden beheerd door Kevin Desaever. 

8° Er is een concrete samenwerking voor de jeugd met de Kempische Korfbalacademie. Onze trainers 

en begeleiders hanteren de afgesproken methodiek. 

• Jeugdtrainers, scheidsrechters en begeleiders volgen de afgesproken methodiek van de KKA. 

• Jeugdtrainers volgen relevante clinics, overlegmomenten. 



9° De kern richt zich in eerste instantie op competitie; de jeugdploegen op ontwikkeling en 

spelplezier. 

• Het geven van forfaits (kern, U14) wordt tot een absoluut minimum herleid. 

• De kern stelt zich tot doel om op het veld te promoveren van de overgangsklasse naar 

hoofdklasse 2, en om in de zaal in 3de klasse te blijven. 

• De U8 en U10 treden elke week aan met een ploegje voor de speelgelegenheid bij KKA en 

hebben als doel ‘20% meer scoren’. 

• Het bestuur zorgt voor continuïteit van trainers voor seizoen 2019-2020. 

10° Alle leden en betrokkenen spreken elkaar aan wanneer er niet respectvol met elkaar zou 

omgegaan worden. Bestuursleden en trainers zijn een rolmodel. 

• Er is een gedragscodes tegen september 2018. 

• Er is een fair-play charter tegen september 2018. 

 

 

  

 

 

 


