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 WELKOM OP K HOVE SPORT! 

Tien jaar geleden namen we de beslissing om onze jeugd meer kansen en mogelijkheden te 

geven, vandaag de dag was dit de beste beslissing ooit! Een ‘mission impossible’, zo leek het wel. 

Een jeugdwerking structureren, organiseren... Vanaf ‘dag één’ een structuur neerzetten, waar 

iedereen zich in kan vinden, voor iedereen begrijpbaar. Jaar na jaar was 

er progressie en dit gaf de kracht om door te gaan met deze opdracht, die 

we eigenlijk beschouwden als een project. Een project dat moest 

uitgebreid worden en dat niet alleen voor de jeugd zijn vruchten kon 

afwerpen, maar ook voor de senioren en de damesafdeling. Na twee jaar 

vernieuwende jeugdwerking begon iedereen zich positief over dit 

project te voelen. De club ging voor de jeugd steeds meer aandacht 

geven. Tijdens het seizoen 2008/2009 was de grote verandering een feit: 
één bestuur, één visie, één doel, één motivatie. Mission possible! 

K. HOVE SPORT  hecht veel waarde aan de toekomst van de jeugd en beschouwt het als zijn taak 

om de jeugd toegang te bieden tot hun dromen. De club wil een sportieve bijdrage leveren aan 

de opvoeding van de jongeren. Teamspirit, discipline, mentaliteit en karaktervorming behoren tot 

de doelstellingen. Op deze wijze moet de jeugdwerking van onze club een voorbeeldfunctie 

krijgen in de toekomst.  K. HOVE SPORT kan uitgroeien tot een familiale club binnen de 

gemeente, maar ook ver daarbuiten. Een clubgevoel creëren is ons ‘stokpaardje’, vermits het 
werken in teamverband automatisch zal leiden tot een beter resultaat.   

De doorlichting van de organisatie Dexia Foot Pass in 2009 was van cruciaal belang voor K. HOVE 

SPORT om een objectief oordeel te krijgen over de vernieuwde jeugdwerking. Op maandag 17 

november 2014 krijgen we na 5  jaar een nieuwe doorlichting. We hebben als club ingeschreven 

omdat we nog willen verbeteren!. Vandaag oktober 2014 mogen we trots vaststellen dat 
onze vereniging zijn doel heeft bereikt:  

 we bestaan 67 jaar in 2014 

 +/- 250 spelende leden, +/- 290 leden 

 13 jeugdploegen in competitie  

 2 Heren (Eerste Ploeg en Beloften) &  1 Dameselftal in competitie 
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K. HOVE SPORT, 1 GROTE FAMILIE, OKTOBER 2014 

 
HOVE SPORT, een club met ambitie 

       HOVE SPORT, een club met structuur, visie en toekomst 

       HOVE SPORT, een vereniging waar jeugd belangrijk is 

       HOVE SPORT, een club waar het leuk is om te vertoeven 
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