We “R” KSV OOSTKAMP
KSV Oostkamp is een lokaal verankerde familiale voetbalploeg,
bestuurd door een gedreven beleidsploeg en veel vrijwilligers.
Om het “Oostkampgevoel” binnen de vereniging aan te
scherpen werken we ieder jaar verder aan ons project “We
“R” KSV OOSTKAMP”. Een project waarin we de waarden van
onze vereniging stevig willen verankeren binnen onze
vereniging.
Dit project moet gezien worden als een opeenvolging
van kleine projecten waarin we stap voor stap (jaar per jaar)
onze spelers een bredere basis willen aanbieden. Een bredere
basis op sportief, maar vooral op sociaal en maatschappelijk
vlak.

Kalender We “R” KSV OOSTKAMP
Om ervoor te zorgen dat de verschillende waarden van KSVO
goed doordringen tot bij iedereen die betrokken is bij onze
vereniging zal er gewerkt worden met tweemaandelijkse
thema’s.
We willen de maand september aangrijpen om een zo groot
mogelijke bekendheid en een zo groot mogelijk draagvlak te
creëren voor dit project.
Naast deze tweemaandelijkse thema’s zal de kernwaarde
“respect” het hele jaar prominent aanwezig blijven.

We “R” KSV OOSTKAMP
We bouwen samen met alle leden, medewerkers en

sympathisanten aan een sterk KSV Oostkamp, waarbij we
uitgaan van volgende kernwaarden:

“R”espect
Kwaliteit Samenhorigheid Veiligheid
Overgave Orde Sportiviteit Talent
Kameraadschap Ambitie Menselijkheid Plezier

Kalender We “R” KSV OOSTKAMP
• September: Welkom terug iedereen!
#weRoostkamp
• Oktober - November: ?
• December - Januari: ?
• Februari – Maart: ?
• April – Mei: ?

Kwaliteit of Veiligheid of Plezier
Samenhorigheid en Orde of Talent
Misschien Overgave & Sportiviteit
Ambitie ???
Of toch Beter Kameraadschap en
Menselijkheid?

September
Kick Off: We “R” KSV OOSTKAMP
•
•
•
•
•

Welkom terug iedereen!
Iedereen kan voetballen!
Iedereen mag voetballen!
One team, one family!
RESPECT? Yes, of course

➢ Kick Off
➢ Ploegfoto’s
➢ Straatvoetbal
➢ Familiedag

Oktober – November: RESPECT &
ORDE en VEILIGHEID
RESPECT
•
•
•
•
•

Week van de Official: #RE(F)Spect
Wees stipt
Communiceer tijdig en volledig
Draag zorg voor je kledij en andermans spullen
Draag zorg voor het materiaal en de accommodatie van de
club
• We accepteren elkaar zoals wij zijn
• We zeggen neen tegen grensoverschrijdend gedrag

Oktober – November: RESPECT &
ORDE en VEILIGHEID
ORDE
• Propere kleedkamers zowel op trainings- als wedstrijddagen
• Materiaal wordt terug op zijn plaats gezet (doelen,
materiaalhok, ballen…)
• Herbruikbare fles i.p.v. plastic fles (duurzaamheid)
• Afval en zwerfvuil verminderen: hou onze terreinen net
#letsdoitindevuilbak

• Eind november is er de Europese week van de
afvalvermindering. Iedereen kan hiertoe zijn steentje bijdragen!

Oktober – November: RESPECT &
ORDE en VEILIGHEID
VEILIGHEID
• Laat je zien in het verkeer in deze donkere dagen (lichtjes, fluo kledij…)
• Wees voorzichtig bij het afzetten van de spelers aan ons complex
• Aangepaste trainingskledij, correct schoeisel en scheenbeschermers
(verplicht!)
• STOP grensoverschrijdend gedrag: durf er over praten als je iets merkt
• Wij hebben ook een API

December – Januari: ???
Follow us on social media ☺

www.ksvoostkamp.be
KSV Oostkamp
ksvoostkamp

