
 

 

                                           
 

 

 

 

               

 

 

Missie & visie KVK Svelta Melsele seizoen 2020-2021. 
 
Missie: 
 

 

KVK Svelta Melsele is een voetbalclub die sterk verankert is in het gemeenschapsleven in & 

rond Melsele. Svelta Melsele is een bloeiende club met rijke traditie, niet enkel voetbal maar 

ook de nevenactiviteiten zorgen ervoor dat we veel meer zijn dan een voetbalclub. Onze 

organisatie biedt zijn diensten aan sinds de oprichting op 17 augustus 1940.  

Het doel van de vzw is de voetbalsport in Melsele op een positieve wijze te stimuleren. 

Centrale bekommernis is de jeugd op een kwalitatieve manier op te leiden in het voetbalspel 

en zo bij te dragen tot een gezonde ontspanning. Dit houdt in dat we betrachten om de 

jeugdopleiding zoveel mogelijk te laten gebeuren door trainers die een gepaste opleiding 

hebben genoten. Naast de sporttechnische opleiding wordt ook de nodige aandacht besteed 

aan algemeen aanvaarde pedagogische waarden. Respect is hierbij een centraal begrip: 

respect voor medespelers, tegenstrever, scheidsrechter en publiek.  

Onze uiteindelijke doelstelling & missie is om zoveel mogelijk eigen spelers van Melsele en 

omliggende gemeenten speelgelegenheid te geven & te laten doorstromen naar onze 1e 

elftallen. 

 

 

KVK Svelta Melsele: Beleidsplan 2020-2021 

KON.  KVK.  SVELTA  MELSELE 
VERENIGING  ZONDER  WINSTOOGMERK 
 

Aangesloten bij de K.B.V.B.  stamnummer  3541 

Gesticht op 17 augustus 1940 

Kleuren : Blauw-Wit 
 

Terreinen A, B en C :    Albrecht Rodenbachlaan 29, 9120    Melsele 
 

Bank : BE77 7512 0146 9242 
BTW : BE-441.536.179                    

 



 

 

Visie: 

 

De eerste ploegen (zowel dames als heren) zijn het uithangbord van de vereniging. Dank zij 

een kwalitatieve jeugdopleiding, waarin goed opgeleide trainers en staf , goede scouting, 

betrachten we sportief succes. We zijn ons bewust van het feit dat het al of niet succes 

hebben soms afhangt van toevallige factoren. Om het resultaat van onze werking te 

evalueren kan het al of niet succes hebben van de eerste ploegen nooit het doorslaggevend 

element zijn.  

De Centrale waarden van onze club zijn : 

Respect voor clubmedewerkers, tegenstrevers, scheidsrechters, supporters, ea.  We 

trachten naar een sterke verbondenheid (clubgevoel) en loyaliteit aan de club Svelta 

Melsele.  In de opleiding dragen we normen en waarden als discipline (educatie), lifestyle 

(sportnormen & waarden), mentaliteit (ambitie), attitude (fairplay) hoog in het vaandel. 

 

 

 


