K. PATRO EISDEN MAASMECHELEN

MISSIE & VISIE

Inleiding.
Een voetbalvereniging is binnen een gemeenschap meer dan alleen een clubje waar men tegen een balletje kan trappen. Een
voetbalclub maakt meestal deel uit van de ziel van een gemeenschap en daardoor de verpersoonlijking en de uitstraling van
deze wijk of dorp. Tevens is de voetbalclub een bindmiddel tussen de verschillende generaties en nationaliteiten binnen het
gebeuren. De grootste gemene deler binnen de gemeenschap is vaak de liefde voor het voetbalspel. Dit maakt dat een
voetbalclub een ontmoetingsplaats is voor de gehele gemeenschap.
K. Patro Eisden Maasmechelen is als club de verpersoonlijking van de Cité , de tuinwijk, een gezicht van de verschillende
generaties en nationaliteiten die van heinde en ver gekomen zijn. Destijds mannen, gezinnen op zoek naar werk, welvaart en
rijkdom in de Koolmijn. De oprichter van deze wijk, gemeenschap en gedurende lange tijd de bepalende macht binnen de
tuinwijk en club. K. Patro Eisden Maasmechelen is de enige overlevende “mijnploeg” uit het Kempische Steenkoolbekken.
De ploeg een idee van de lokale kapelaan, Z.E.H. Vanschoonbeek, als uitloper van het toenmalige Patronaat , vandaar Patro.
Een voetbalploeg die vanaf de aanvang al een sociale functie had binnen de gemeenschap.
Vanaf de oorsprong van deze club, Het Patronaat en de latere overname door de mijn hebben ervoor gezorgd dat K . Patro
Eisden Maasmechelen vanaf dag één verbonden was met iedereen binnen de tuinwijk en deel uitmaakte van deze ziel.
K. Patro Eisden is een ploeg van de mijn maar ook de ploeg van mij van iedereen dus. Vandaar de slogan :

“PATRO IS MIJN-PLOEG”
Missie en Visie
 Algemeen
K. Patro Eisden MM heeft de ambitie om in de streek als toonaangevende club te blijven fungeren door zowel op
sportief als maatschappelijk een voorbeeld zijn. De club wil op het hoogst mogelijk bereikbare niveau blijven
voetballen zonder financiële risico’s te nemen. K. Patro Eisden Maasmechelen staat reeds jaar en dag bekend als een
aanvallende ploeg met technisch verfijnd voetbal. Dit wil de club blijven uitdragen.
De jeugdopleiding van K. Patro Eisden MM heeft gedurende decennia ’s verschillende bekende spelers
voortgebracht ,Claessen,Borkelmans en Karagiannis ,….. De 1ste ploeg heeft gedurende verschillende jaren jonge
beloftevolle spelers de kans gegeven om de eerste stappen te zetten op het nationale niveau om dan een verder
carrière uit te bouwen. (Clijsters, Lambrichts,….. ) Na een faillissement in de beginjaren 2000 en de daar bijhorende
terugval heeft de club moeten vechten voor haar bestaan. De club heeft een groot deel terug kunnen opbouwen en
speelt momenteel terug in 3de nationale.
Men werkt constant om dit imago terug te brengen, te handhaven en te versterken, zodat potentiële talentjes,
spontaan kiezen voor onze opleidingen. De club blijft ook trouw aan de visie om jonge voetballers die afvallen voor het
hoogste niveau de kans te geven om de eerste stappen te zetten in het nationale voetbal.
De trainers van het 1ste elftal moeten deze visie uitdragen door aanvallend en technisch verzorgd voetbal te brengen.
Ze moeten steeds jonge spelers inpassen in de ploeg vanuit de eigen opleiding of vanuit hogere jeugdopleidingen.
De jeugdtrainers zullen mee deze visie uitdragen en gestalte geven aan het huidige K Patro Eisden MM en deze van de
komende jaren door ze te ontwikkelen in de jeugdwerking.
Elke medewerker van club is een ambassadeur en draagt de visie van de club mee uit.
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Jeugdwerking
 Missie
De jeugdwerking van de club is essentieel en onmisbaar in het geheel van de club. Door een sterke en stabiele
jeugdwerking uit te bouwen wil de club zorgen dat ze :

 Eigen spelers kan opleiden voor de 1ste ploeg


Jonge voetballers de liefde voor het spel meegeven ongeacht hun talent



Jonge mensen mee vormen die actief deelnemen in onze maatschappij



De opleidingspiramide handhaven en zo het voortbestaan garanderen



Samenwerken met de provinciale clubs in de buurt .



Trainers en medewerkers in de organisatie halen die dit kunnen ondersteunen.

In onze branche bestaat er geen absolute waarheid, maar door te praten en met elkaar van gedachten te wisselen,
naderen we de waarheid. De organisatie moet wel waken over de toepassing van verschillende ingrediënten van
jeugdopleiding en jeugdbegeleiding.

De sterkhouders van de jeugdwerking zijn :



Een stevige opleidingsbasis waar iedereen middelen zal vinden om zijn eigen top niveau te bereiken. Het
verschil maken tussen recreatie en prestatiegerichte sport.



Een voetbalcultuur waar spelers hun karakter leren tonen en hun levensstijl aan sportmentaliteit leren
aanpassen.



Het handhaven van discipline tot in de kleine details.



Studie absolute prioriteit geven.



Iedere speler bewust maken van zijn talent, elke speler is verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling en
prestatie verbetering. Talent is de basis, wil je iets bereiken, moet je karakter en individuele motivatie tonen.



Voetbal is een groepsport, je gaat in de strijd met je team, maar niet op solotoer gaan, niet je eigen wedstrijd
in de wedstrijd spelen.



Iedere speler de liefde voor het spel meegeven ongeacht zijn talent



Een goede samenwerking met de ploegen uit de gemeente om iedereen op zijn niveau te kunnen laten
presteren.



Door continuïteit te verzorgen in de omkadering van de jeugdwerking wil men succesvol zijn en blijven.
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 Visie





Sportief intern :


Het uitdragen van Patro cultuur: prestatie, teamgeest, strijdlust, winnaars mentaliteit, organisatie,
voorkomen.



Elites begeleiden tot het eerste elftal, hier telt alleen de voetbalwet, iedere speler op zijn hoogste niveau
brengen. Recreatieve jeugdwerking is voorzien, we willen iedere speler in onze opleiding naar zijn
topniveau stuwen en laten voetballen op zijn niveau.



Integratie bevorderen door een strenge gedragscode binnen en buiten het veld te hanteren.



We kiezen hier voor de kortste weg naar het voetbal: techniek in alle facetten, individueel en collectief.
Fysiek aspect komt pas kijken als de techniek te kort schiet.



2 maal per jaar een evaluatie (december - maart)



Elke geselecteerde speler zal 50 % van de tijd spelen, gemiddelde over 4 wedstrijden.



Tactiek bij de jeugd is leren een oplossing vinden in alle omstandigheden tijdens de wedstrijd(individueel
en collectief)



Het positieve benadrukken om elke speler tot zijn topniveau coachen, zonder de beperkingen van zijn
talent uit het oog te verliezen.



Het gaat om opleiding: herhalen, nog eens herhalen tot vervelens toe.



Mentaal aspect: discipline ( individuele motivatie) is vereist om in aanmerking te komen. Je bent in onze
vereniging om te voetballen op hoog niveau, dat betekent je best doen om je eigen niveau te verbeteren.
Geen alibivoetbal! (Niet doen alsof)



Het kweken van een teamgeest waar iedereen zijn deel bijdraagt zowel op als naast het veld.

Interne & Externe scouting


Interne scouting door permanente observatie en evaluatie spelers in hun competenties bijsturen waar
nodig. Dit zowel op technisch , tactisch als mentaal vlak.



Gemeenschappelijke trainingen met de Maasmechelse ploegen om een scouting binnen de gemeente
door te voeren.



Externe scouting door bewust te zoeken naar competenties , posities die ontbreken binnen selecties.
Spelers die een uitnodiging ontvangen voor deelname aan oefentrainingen evalueren op hun technische ,
tactische en mentale mogelijkheden. Aansluiting alleen na akkoord tussen Hoofdscout, TVJO en trainer.



Externe spelers moeten een meerwaarde vormen t.o.v. de bestaande spelersgroep.
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 Samenwerking voetbal Maasmechelen









Een samenwerking tussen de jeugdwerkingen van alle clubs binnen Maasmechelen , om zo op
termijn tot één centrale jeugdopleiding te komen.



Door spelers uit te wisselen jeugdwerkingen op alle locaties te garanderen.



Op termijn elke speler binnen Maasmechelen op het voor hem aangewezen niveau laten spelen.

Studie


Een samenwerking met de Provinciaal Technische school en hun TSO richting voetbal.



Kinderen opvolgen en begeleiden in hun studies, door positief te stimuleren, dit samen met de PTS
en BAAL.



Begeleiding binnen de club, door pedagogisch gevormde mensen, van studenten met problemen.



Studie is de absolute prioriteit, onze opleiding zal in zeer zelden gevallen leiden tot een profcarrière.

Maatschappij


Samenwerking met BAAL (Bureau Alternatieve Afhandeling Limburg) om jongeren
gemeenschapsdienst te laten uitvoeren.



Deelnemen aan de plantenverkoop van “Kom Op Tegen Kanker”



Integratie van de moslim gemeenschap door samenwerking met de Moskeeraad en onze activiteiten
voor hun toegankelijk te maken.



Spelers een gedragscode meegeven ook voor naast het veld.



Voetbal ook toegankelijk maken voor de minderbedeelden van onze maatschappij.
(Afbetalingsplannen, OCMW- contacten, kortingen, ...)

Gemeentebestuur


Actieve deelname in de gemeentelijk sportraad en zo aan het beleid.



Constructief meewerken aan een verhuis en oprichting van een nieuw jeugdcomplex.



Actief deelnemen aan initiatieven van de gemeente. (Sportdagen, …)



Organisatie van wedstrijden in samenspraak met de gemeente.
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