
LonderzeelUnited
Infomoment 24/03/2022



ONS PROJECT



ONS PROJECT

Een fusie tussen 2 voetbalclubs

ÇVerschillende partijen betrokken

ü In eerste instantie KFC Malderen en FC Sint-Jozef Londerzeel é maar de deur blijft open 

voor de andere clubs in de buurt

ü Gefaciliteerd door de gemeente Londerzeel en Baristaz (Kevin)

ü Verschillende verenigingen en o p termijn ook de Londerzeelse scholen ( ikv sportdag of 

andere activiteiten)

ü Inwoners van gemeente Londerzeel en omstreken 

ÇWe bouwen aan een nieuw en inclusief verhaal met een 
structurele en duurzame bijdrage aan de jeugdwerking
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ONZE VISIE
Onze fusieclub wil op termijn uitgroeien tot de referentie op vlak van jeugd - en 
volwassenvoetbal in de regio , met een gezonde en sportieve ambitie enerzijds en met 
behoud van het familiale karakter anderzijds.

Onze ambitie, we willen :

V de bestaande infrastructuur verder uitbouwen (in overleg met en met 
ondersteuning van de gemeente);

V onze organisatie verder uitbouwen samen met haar leden, ouders, 
sympathisanten, é;

V een promotie afdwingen naar 2 de provinciale met ons eerste elftal (2024 -2025)

V gewestelijk en provinciaal jeugd -, (recreatief) volwassen - en G -voetbal 
aanbieden;

V een gezond en transparant financieel beleid voeren
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De nieuwe fusieclub wil inzetten op 5 kernwaarden waarbij de 

klemtoon ligt op het o ntplooien en bevorderen van de 

maatschappelijke participatie

Ç Ontmoeten

Ç Vormen

Ç Beleven

Ç Innoveren

Ç Inclusief zijn



ONZE WAARDEN
Ç Ontmoeten

Ç Het sociale primeert é iedereen moet zich thuis voelen

Ç 2 ploegen/2sites é maar 1 ontmoetingsplaats

Ç Iedereen betrekken : spelers, ouders, verenigingen, é

Ç Vormen

Ç Differentiëren é zodat iedereen zijn uitdaging op zijn niveau kan vinden

Ç Eén structuur van jeugd richting senior ploegen

Ç Beleven

Ç Sportief - aanbieden van voetbalkennis en kwaliteit

Ç Infrastructureel ðvernieuwen van de bestaande infrastructuur 



ONZE WAARDEN
Ç Innoveren

Ç Uitwerken en aanbieden van voetbaltechniek vanaf de jeugd

Ç In-house trainers opleiden

Ç Inclusief zijn

Ç Voor iedereen is een plaats in onze club!

Ç Vanaf 2023 -2024 willen we G -werking aanbieden



ONZE ORGANISATIE


