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Missie en visie GFA Sinaai
GFA Sinaai is reeds meer dan 25 jaar een vaste waarde op het hoogste nationaal niveau in België.
Door het promoten van jeugdvoetbal bij meisjes, door middel van stagedagen en
vriendinnetjesdagen heeft Sinaai 8 jeugdploegen waar meisjes vanaf 5 jaar terechtkunnen.
Verschillende speelsters werden al geselecteerd bij de nationale U17, U19 en A- ploegen. Dit is het
bewijs van onze goede jeugdwerking. Deze doorstroming zorgt er ook voor dat onze eigen jeugd kan
spelen op het allerhoogste niveau.
Het bestuur van GFA Sinaai wil steeds rekening houden met vernieuwing en heeft als doelstelling zijn
vaste waarde in vrouwenvoetbal behouden. Hiervoor werden reeds gediplomeerde oefenmeesters
aangetrokken. De aanpassingen aan het terrein, namelijk het veld vergroten, is ook één van de
recente verwezenlijkingen.
GFA Sinaai wil zijn leden op een plezierige en pedagogisch verantwoorde manier het voetbalspel
laten beleven. Wij staan open voor alle jongeren ongeacht hun filosofische, godsdienstige of
culturele achtergrond. Via een dynamisch beleid willen we oog hebben voor zowel voetbaltechnische
als tactische opleiding.
Vanuit deze opleiding willen we onze jonge speelsters in het eerste elftal integreren.
Wij willen een omgeving creëren waarin de speelsters en hun familie zich thuis voelen.
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plezier aan het voetbal: Iedere jeugdspeelster neemt deel aan het spel en dient evenveel
speelminuten te krijgen. De training moet ook beleving mogelijk maken door vooral met
spelvormen te trainen. Er wordt van de trainers de nodige aandacht gevraagd voor het
groepsgebeuren. In die optiek organiseren we allerhande activiteiten. In de schoolvakanties
worden er regelmatig uitstappen gemaakt (bvb uitstap pretpark).
pedagogisch: we zijn ons er van bewust dat de jeugd van vandaag nood heeft aan structuur
en duidelijkheid. Daarom hebben we leefregels opgesteld waaraan onze leden zich dienen te
houden.
We staan ook open voor elke filosofische, godsdienstige of culturele achtergrond. Kinderen
vanuit andere culturen krijgen evenveel kans tot ontplooiing.
technische opleiding: Er wordt veel aandacht besteed aan het werken met de bal, vooral in
de jongere categorieën. De keepertrainers geven elke week specifieke trainingen naar jonge
doelvrouwen gericht.
tactische opleiding: Reeds vanaf jonge leeftijd gaan we hier aandacht aan besteden.
integratie eerste elftal: Er zijn duidelijke afspraken met de trainer van het eerste elftal.
Samen met de technische staf worden de jeugdspeelsters herhaaldelijk geëvalueerd met als
resultaat dat de club al verscheidene seizoenen met vooral speelsters uit de eigen jeugd
speelt. Deze ‘doorstroom politiek’ geeft duidelijk een positief signaal naar onze
jeugdspeelsters.
familiale club: Niet alleen de talrijke vrijwilligers bij activiteiten tonen aan dat hier iets leeft,
maar ook de opkomst bij deze.
externe samenwerking: GFA Sinaai is aangesloten bij de KBVB. We leggen met die clubs
regelmatig contacten door het organiseren van vriendschappelijke wedstrijden, tornooien,
enz.
GFA Sinaai is ook lid van de stedelijke sportraad van St-Niklaas en van de vereniging van de
Wase Clubs (OWC).
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We verspreiden informatie over externe stages (b.v.: Wase Voetbalschool en
keepertrainingen). Op regelmatige basis gaan we wedstrijden van de nationale competitie
bekijken. We nemen deel aan tornooien, ook internationale. Er zijn ruime contacten met de
plaatselijke scholen en we stimuleren de deelname van onze speelsters aan de
schoolsportdagen. Er is ook een jaarlijks bezoek aan de omringende scholen naar
ledenwerving toe.
Met andere lokale verenigingen is er ook samenwerking (b.v. gaaibolen petanque clubs).
Er worden publicaties over de activiteiten van onze club geplaatst in het gemeentelijk
infoblad ‘Info Sinaai’. Onze website en facebookgroep zijn ook belangrijke mediums naar
zowel eigen leden als potentiële leden en supporters.
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