
CHARTER VAN HET JEUGDBESTUUR 
 
 
 
 
Artikel 1 : Het jeugdbestuur maakt geïntegreerd deel uit van het bestuur 
van K. Hove Sport, welke een sportieve vereniging is voor iedereen. 
Beoefenen van de voetbalsport in een ontspannende en aangename sfeer 
is haar bestaansreden. In een aanbod voor jeugd en senioren en jongens 
en meisjes. K. Hove Sport is ‘één club’ waarvan de jeugdopleiding het 
platform is. 
 
Artikel 2 : Het jeugdbestuur wil met de jeugd van Hove Sport een 
betekenisvolle rol spelen, zowel op als naast het voetbalveld. Met 
sportieve activiteiten binnen het Antwerpse gewestelijk voetbal, en met 
sociale nevenactiviteiten binnen de gemeente Hove. 
 
Artikel 3 : In de visie van het jeugdbestuur zijn de jongeren van Hove Sport 
‘de knopen van het net’. Zij zijn het bindweefsel van de club en maken de 
verbindingen met het bredere sociale weefsel van de gemeente. De 
jeugdwerking is het kernproduct van Hove Sport en daarom bepalend voor 
het verenigingsleven van de club. Ze legt een basis voor duurzame 
relaties tussen de leden, clubliefde en verenigingsplezier.  
 
Artikel 4 : Het jeugdbestuur van  K. Hove Sport wil het beste halen uit haar 
jeugdvoetballers. Elke jeugdspeler moet de kans krijgen om zijn/haar 
niveau maximaal te ontwikkelen, in overeenkomst met zijn/haar 
individuele talenten en mogelijkheden.  

 
Artikel 5 : Het jeugdbestuur van Hove Sport is vastberaden om haar 
jeugdopleiding jaar na jaar te verbeteren en deze ter beschikking te 
stellen van alle jeugdspelers, zodat zij maximaal hun individuele 
voetbaltalenten kunnen ontwikkelen.  

 
Artikel 6 : K.Hove Sport wil een opleidingscentrum vormen waarin 
talentvolle en minder talentvolle jeugdspelers kunnen uitgroeien tot 
volwaardige spelers op basis van een kwaliteitsvolle, sportieve, 
pedagogische en sociale opleiding. En in een sfeer van clubliefde. 
 
Artikel 7 : Doorstroming van eigen jeugdtalent is voor het jeugdbestuur van 
Hove Sport een primaire taak. De belangrijkste factor op het vlak van 
doorstroming is de kwaliteit van de speler en zijn groeipotentieel. De 
betere jeugdspelers kunnen vlot doorstromen van de gewestelijke 
jeugdploegen naar het eerste elftal. 

 
Artikel 8 : Het jeugdbestuur van K. Hove Sport vindt het van primair belang 
dat de spelers zich thuis voelen en met plezier afzakken naar de club, voor 
trainingen, wedstrijden en activiteiten. Het is dan ook de betrachting van 



de Jeugdopleiding om van de totaliteit één grote familie te maken met een 
waarneembare sociale functie.  
 
Artikel 9 : De opvoeding van de jeugdspelers is één van de hoofddoelen van 
het jeugdbestuur van Hove Sport. In verband met hun toekomst is het 
voor de jonge spelers van het grootste belang een degelijke inhoud mee 
te krijgen, naast een humane waarden opvoeding. Op dat vlak is de 
jeugdopleiding een verlengstuk en een toegevoegde waarde van wat de 
jongeren meekrijgen van de ouders en van de school.  
 
 
Artikel 10 : Om tot een kwaliteitsvolle jeugdopleiding te komen kiest het 
jeugdbestuur van Hove Sport voor een continue samenwerking met de 
gemeente Hove en met de Hovese lagere scholen. Door jaarlijks de 
Scholencup te organiseren wil het jeugdbestuur de Hovese scholen sociaal 
en sportief dichter bij elkaar brengen. 
 
 
 

 
 

Kiezen voor jeugd  =  kiezen voor de toekomst 
 

   
HOVE SSPPOORRTT  

       EEN VISIE OP VOETBAL 


