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Beste ouders en spelers

De jacht naar "Talent" is opnieuw ingezet, van eerste elftal tot jeugdopleiding. Dit geldt niet enkel voor
onze club (getuige onze succesvolle Talentendagen), maar ook voor alle andere clubs. Wat onze
jeugdopleiding betreft, blijkt SC Eendracht Aalst eens te meer een dankbare visvijver voor tal van eliteclubs.
Dat streelt enerzijds onze ijdelheid, anderzijds willen wij ons lopend beleid hierdoor niet laten verstoren.

Laat ons duidelijk zijn: de ontwikkeling van de speler op langere termijn primeert boven het lidmaatschap
van de speler bij onze club. Als een speler ons niveau ontgroeit, staan wij m.a.w. het individueel door
ontwikkelen van onze voetbaltalenten nooit in de weg. Een aantal spelers uit ons eerste elftal zijn hier het
levende bewijs van. Onder meer Jonas Heymans (o.m. KAA Gent en KSK Lierse) en Zeb Van Gerven (KAA
Gent) hebben onze jeugdopleiding doorlopen en kozen op een bepaald moment voor een overstap naar
een eliteclub. Dat gebeurde met wederzijds respect waardoor de deur in beide richtingen bleef openstaan
... Dit alles betekent dat wij beleidsmatig een overstap naar een eliteclub zullen faciliteren en nooit enige
maatregel zullen nemen ten nadele van de betrokken speler (door speler niet meer te selecteren voor
wedstrijden zoals bij tal van clubs gebeurt) op voorwaarde dat er sprake is van onderling en wederzijds
respect. Spelers engageren zich t.o.v. onze club steeds voor 1 seizoen. Tijdens dat seizoen verwachten wij
van onze spelers een totaal engagement.

Het wederzijds respect aantonen
Testen bij een andere club (trainingen of wedstrijden) kan enkel mits toestemming van de Denkcel
Opleidingen. De aanvraag van de andere club dient m.a.w. formeel (via een document van de betrokken
club) te worden voorgelegd. De toestemming geldt maximaal voor 2 testtrainingen en 1 wedstrijd per club
en maximaal voor 2 verschillende clubs per seizoen. Voor elke afzonderlijke activiteit dient een
toestemming door de Denkcel Opleidingen van SC Eendracht Aalst te worden verleend. Er wordt maximaal
1 training per week toe gestaan. De training kan hierbij niet plaats vinden op de laatste teamtraining van de
week (tenzij expliciete toestemming van een lid van de Denkcel Opleidingen) en als wedstrijd ook niet op
hetzelfde moment als een wedstrijd van het betrokken team van SC Eendracht Aalst.
Dat werd dan zo vastgelegd in ons Intern Reglement en uitdrukkelijk gesteld tijdens "Training voor ouders".
Indien hier geen gevolg wordt aan gegeven, stelt de speler zich bloot aan ons sanctioneringsbeleid. Indien
deze afspraken worden nagekomen, blijft ons engagement tijdens het lopend seizoen onverminderd verder
lopen, ook indien jullie nu al te kennen geven volgend seizoen andere horizonten op te zoeken. Ook deze
spelers blijven tot de laatste dag van het lopende seizoen een volwaardig speler van SC Eendracht Aalst,
met dezelfde rechten en plichten als elke andere speler! Wij zouden het wel op prijs stellen om ons bij een
vertrek zo snel mogelijk – en ten laatste tegen eind maart – op de hoogte te brengen, zodat wij ook onze
kernen kwalitatief verder kunnen uitbouwen naar volgend seizoen toe.
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Wat de uitbouw van onze eigen kernen voor volgend seizoen betreft.
Uiteraard zijn wij als jeugdopleiding ook verplicht om na te denken over de uitbouw van onze kernen naar
een volgend seizoen toe. Daartoe hebben wij bovenvermelde informatie van jullie nodig. Tegelijkertijd gaat
onze cel scouting op pad op zoek naar (mogelijk) nieuwe spelers en evalueren wij onze spelers aan het eind
van elk seizoen.
De eindevaluaties vinden plaats de week volgend op de Paasvakantie, met name vanaf 16 april. Op dat
moment maken wij - in samenspraak met de opleider(s) en visieverantwoordelijken - de fundamentele
keuze is of een speler ook het komende seizoen deel uitmaakt van de huidige spelerskern. Wij geven hierbij
iedereen dus duidelijkheid naar een volgend seizoen toe, met toekomstige ontwikkelingskansen en
speelminuten als leidraad. Wij wachten niet tot het begin van het nieuwe seizoen om deze keuzes te
maken.
Sportieve groet
Denkcel Opleidingen SC Eendracht Aalst

Ter info
1. Ons beleidsdocument "Charter scoutingsbeleid" (naar externen toe) is net als het document "testen bij
een andere club" (voor internen) na te lezen via PSD, meer bepaald via het menu "Intradesk < Shared
Info ouders < Testen bij andere clubs.
2. Ons eigen aanwervingstraject proberen we bewust zo kort mogelijk te maken. Wij leggen geen 7
trainingen en 3 wedstrijden in om nieuw talent te beoordelen. De identificatie van nieuw talent steunt
eveneens op het principe van "2 trainingen en 1 wedstrijd" (na afloop van onze Talentendagen). Als we
na dit traject als jeugdopleiding nog steeds niet weten of een speler het potentieel heeft om bij ons verder te
ontwikkelen op ons hoogste niveau, dan is er sprake van “gerede” twijfel. Om de ontwikkeling van dit soort
spelers niet tot staan te brengen, zien wij dan af van verdere samenwerking en laten we dit spelers in hun
eigen omgeving de tijd en ruimte om mogelijk verder te ontwikkelen. Spelers ontwikkelen immers niet (en
nergens) als "vaste" bankzitter.
Niet bij ons, maar ook niet bij Club Brugge KV, Zulte – Waregem, KV Oostende
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