MELCO Ieper

1. Doelstellingen
Het is onze doelstelling de mogelijkheid te creëren voor de jeugd tussen 6 en 21 jaar
van Ieper en onmiddellijke omgeving, om de basketballsport te kunnen beoefenen.
Naast het voorzien van een omkadering voor de spelers die basket enkel als een
vorm van recreatie aanzien, willen wij ook aan die spelers die de ambitie hebben om
een sportieve carrière uit te bouwen, de passende opleiding en voorbereiding bieden,
hen helpen bij het oriënteren van deze carrière en hen verder ondersteunen bij de
uitbouw ervan.
Om dit te verwezenlijken zal de club zorgen voor:
• De organisatie van medisch en sportief verantwoorde trainingen door
gediplomeerde of erkende trainers, die aangepast zijn aan de twee
bovenvermelde categorieën
• De gelegenheid voor alle kinderen deel te nemen aan competities op hun
niveau
• De organisatie van tornooien, specialisatietrainingen, stages
• De nodige middelen hiertoe
De doelstellingen van MELCO Ieper op sportief vlak zijn de volgende :
1. De jeugdopleiding probeert spelers af te leveren die als senior op een zo hoog
mogelijk niveau kunnen basketten, maar hecht eveneens belang aan de opleiding
en vorming van meer recreatief ingestelde jeugdspelers. Hiervoor worden in de
jeugdwerking twee opleidings- en competitie-assen gevormd : jeugd die op
landelijk niveau speelt, en jeugd die op provinciaal niveau speelt. Alle ploegen
worden begeleid door gediplomeerde trainers.
2. MELCO 1 speelt zo hoog mogelijk, maar in functie van de sportieve mogelijkheden
van zelf opgeleide jeugdspelers. In een overgangsfase is het de ambitie om
MELCO 1 zo snel mogelijk naar 3de nationale te loodsen.
3. MELCO 2 wordt uitgebouwd tot een ambitieuze tweede ploeg die maximaal 2
reeksen lager speelt dan MELCO 1. Dit gebeurt met een maximum aan eigen
jeugdspelers, waar nodig aangevuld met meer ervaren spelers van binnen en
buiten de club.
4. Op middellange termijn wordt ook een 3de ploeg in stelling gebracht, die zou
starten in de laagste provinciale reeks. Hierin zouden spelers kunnen worden
ondergebracht die het grootste deel van hun opleiding gevolgd hebben bij onze
ploeg, en verder willen basketten in competitieverband, maar die niet het niveau
van MELCO 1 en 2 behalen. Een mogelijk alternatief is dat deze 3de ploeg
opgericht wordt in samenwerking met een andere ploeg uit de streek.

5. Er moet een zéér goede samenwerking zijn tussen de coaches van de
fanionploegen en de landelijke jeugdploegen, waarbij gelijke spelsystemen worden
aangeleerd zoals aangegeven door de coach van MELCO 1 en de
jeugdcoordinator. Het is immers de bedoeling om spelers met talent snel en
efficiënt te laten doorgroeien naar een zo hoog mogelijk competitieniveau.

2. Visie
a. Wij hechten niet alleen belang aan het sportieve, maar ook aan de pedagogische
vorming en aan het sociale aspect van een ploegsport.
b. Basketbal is een teamsport waarbij wij de mentale sterkte en fair play
vooropstellen.
c. We willen de jeugd (spelers van 6 tot 21) de kans geven om in functie van hun
eigen vermogen en ambitie hun spelersloopbaan uit te werken.
d. Jeugdopleiding vraagt een procesgerichte aanpak. Niet de gewonnen wedstrijden
zijn het doel, maar wel de evolutie binnen een groep en de individuele vooruitgang
van elke speler.
e. We vinden teambuilding een belangrijk element : het leren omgaan met elkaar als
jongeren, ook multicultureel, en op die manier als ploeg presteren is het
belangrijkste objectief.
f. Tenslotte hechten wij enorm veel belang aan de gezondheid van onze spelers. Als
club wensen wij ervoor te zorgen dat onze spelers op een verantwoorde wijze aan
sport kunnen doen.
3. Middelen
a. Teneinde de sportieve begeleiding te optimaliseren zal er een programma worden
uitgewerkt per leeftijdscategorie, dat een automatische doorstroming en
vooruitgang met zich meebrengt.
b. Om onze jeugd optimaal pedagogisch te begeleiden, werken wij enkel met
gediplomeerde of door de VBL erkende trainers, die op regelmatige tijdstippen
samenkomen met de jeugdcoördinator.
Zij brengen alle jeugdspelers van MELCO Ieper volgende waarden bij:
• Eerlijk en sportief t.o.v. tegen- en medespelers.
• Aanvaarden de beslissingen van de scheidsrechter.
• Beleefd zijn tegen coach, afgevaardigden en clubgenoten en op de bank
worden ploegmaats aangemoedigd.
• Komen steeds op tijd of verwittigen indien zij niet kunnen komen.
c. Om alle sociale aspecten van een teamsport te organiseren is discipline absoluut
noodzakelijk. Daarom worden:
1) Administratieve afspraken opgesteld waarbij wij streven naar een zo efficiënt
mogelijke werkwijze waarbij alle medewerkers (spelers, afgevaardigden,
coaches, jeugdcoördinator, ouders en andere begeleiders, bestuursleden) hun
welomlijnde taak /opdracht kennen en nauwgezet uitvoeren.

2) Sportieve programma’ s opgemaakt door de verschillende jeugdtrainers, in
samenspraak met de jeugdcoördinator.
3) Een rook-, drug- en alcoholbeleid opgemaakt.
4) Een “code voor de spelers” opgesteld waarin alle rechten en plichten van de
jeugdspelers bepaald zijn.
5) Een “code voor de trainers” opgesteld waarin alle rechten en plichten van de
trainers bepaald zijn.

