1. Missie
3TK is een sportvereniging die tot doel heeft om levenslang sporten te stimuleren en de
triathlon in het bijzonder te promoten door een kwaliteitsvol recreatief en competitief
aanbod uit te bouwen en aan te bieden.
2. Jeugdvisie
De club wil haar kids- en jeugdleden een gezond en plezierig alternatief bieden als
vrijetijdsbesteding, waarin het jeugdlid zelf centraal staat en waarin elk jeugdlid even
belangrijk is. Door hen te helpen om hun motorische en sociale vaardigheden optimaal te
ontwikkelen kunnen de jeugdleden doorstromen naar de competitiesport en/of later op
recreatieve manier de sport verder beoefenen.
3. Inventarisatie van gegevens
We hebben 94 kidsleden (leeftijden tussen 6 en 12 jaar) en 54 jeugdleden (leeftijd 12+). Wij
zijn in zes jaar gegroeid van startende vereniging tot deze aantallen. Nu blijft deze aantallen
de laatste 3 jaar gelijk. We hebben een gelijk aantal meisjes en jongens. De meeste van hen
kom van binnen een straal van 20 km.
In totaal hebben we twintig trainers.
Onze trainingslocaties bestaat uit:
 Zwemmen in Sportoase Duinenwater.
 Lopen in de omgeving van Sportoase alsook de atletiekpiste in Knokke en Heist.
 Fietsen binnen een straal van 30 km van Sportoase.
Onze jeugdbestuur bestaat uit 5 personen? De hoofdtrainer, jeugdsportcoördinator,
vertrouwenspersoon, secretaris en een bestuurslid.
4. SWOT-analyse Jeugdwerking
 Sterktes
o Familiale sportclub die aanbod heeft van 6 tot 99 jaar, met een groot aanbod aan
uren.
o We trainen in een nieuwe infrastructuur.
o We hebben een enorme sportieve gemeente (bestuur).
o We diffirenciëren op niveau en niet op leeftijd, dus kijken we naar de persoonlijke
vooruitgang van de sporter.
 Zwaktes
o Geografische ligging.
o Dure infrastructuur.

 Kansen
o Samenwerking tussen jeugdstrandredders en 3TK.
o Samenwerking tussen gemeentediensten en 3TK via vakantieplus
(triatlhoninitiatie).
o Gemeentelijke subsidies
 Bedreigingen
o Demografische oudere bevolking in Knokke-Heist.
o Hoge prijs accomodatie.
5. Doelstellingen & acties
Het is doelstelling om de financiële inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden. De club
wil de kwaliteit van de begeleiding van haar jeugdleden optimaliseren.
Het terug organiseren van een sportevenement (zwemloop voor de kids- en jeudleden) staat
boven op onze verlanglijst.
Opstellen en indienen van alle subsidiedossiers (JSF, VTDL, gemeente).
Volgen van cursussen bij de gemeentelijke Sportdienst / Dynamo / FROS / VTS.
Nieuwe trainers worden intern opgeleid door de hoofdtrainer.
6. Begroting
Een gedetailleerde begroting gekoppeld aan vooropgestelde doelstellingen en acties.

