
 KFC VRASENE 
 

Missie van de club 
a) Bestaansreden / kernactiviteit van de club 

 

a. Jeugd :  

De jeugd van Vrasene de mogelijkheid bieden om op een aangename manier aan 

sport te doen, m.b.t. de voetbalsport.  Naast het sportieve, heeft de club ook een 

opvoedkundige taak.  Wij trachten hen ook noodzakelijke waarden zoals respect, 

vriendschap, teamgeest, enz. bij te brengen.  Bovendien proberen wij de club uit te 

bouwen tot een sociale gemeenschap waar mensen van Vrasene (en aanliggende 

gemeenten) zich goed voelen. 

b. Seniors :  

Een provinciale voetbalploeg bestaande uit een gezonde mix van enkele ervaren 

spelers aangevuld met jongere spelers, bij voorkeur deze die onze eigen jeugdreeksen 

hebben doorlopen.  Ook hier worden de waarden van respect, vriendschap en 

teamgeest hoog in het vaandel gedragen.   

b) Algemeen streefdoel / toekomstbeeld 

 

De club financieel gezond houden.  Onze stek in 2e provinciale behouden.  Blijven werken aan 

structuur en organisatie. 

 

c) Organisatiecultuur : identiteit van de club 

KFC Vrasene, een fusieclub sinds 1996 tussen KFC Herleving Vrasene (1921) en FC Klein Laar 

Vrasene (1966) kan reeds bogen op een zeer lange geschiedenis.  Kort na de fusie konden wij  

beschikken over een nieuw voetbalcomplex (eigendom van de gemeente)  voorzien van 3 

terreinen (waarvan één kunstgras).  Bestuursleden en medewerkers zijn reeds heel lang actief 

in de club.  De club(s) was (waren) steeds actief in de provinciale reeksen.  In het seizoen 

2008-2009 werd de promotie naar het nationaal voetbal via de eindronden bereikt.  Het 

seizoen 2009-2010 in 4e nationale B was echter van korte duur en met een laatste plaats 

mochten we terug naar provinciale.  KFC is een typische provinciale voetbalploeg met en voor 

mensen uit de eigen streek.  De bedoeling is om dit ook zo te houden. 

d) Kernwaarden  

 

De club wil zich profileren als een gezellige club die naam en faam hoog in het vaandel draagt 

t.o.v. andere clubs, scheidsrechters, ouders en supporters.  Respect, vriendschap en sociaal 

engagement behoren tot kernwoorden van de club. 

 


