
             

	 	 	 	 	 RWDM	Girls	

    “Together we make a better team”  

Missie  

RWDM Girls is een meisjes en dames voetbalclub met een werking gelegen in en rond 

Molenbeek.   

Onze club wenst alle meisjes de kans te geven om te voetballen, om zich te ontplooien op 

verschillende levensdomeinen en zo een zinvolle vrijetijdsbesteding aan te bieden. We doen 

extra inspanningen om meisjes uit kansarme gezinnen en kwetsbare buurten toe te leiden 

naar onze clubwerking.  

We willen de mogelijkheden die de huidige stedelijke context biedt optimaal gebruiken en 

tegelijkertijd een positief beeld uitdragen. 

RWDM Girls wil een sportieve en maatschappelijke meerwaarde zijn in het Brusselse ! 

 

Visie  

1. Sociaal  

 

Bij RWDM Girls is voetbal niet alleen het doel, maar ook een middel om mensen te 

verenigen en kansen te bieden.	 We hebben dan ook zeer uitgesproken sociale 

doelstellingen.	

We willen een laagdrempelige en toegankelijke club zijn waar elke speelster, ouder 

en vrijwilliger zich thuis voelt en graag komt.   

We ijveren naar een maximale inspraak van de leden, zodat er een sterk clubgevoel 

en samenhorigheid heerst.  

Meisjes meer op de voorgrond plaatsen, emancipatie en zelfstandigheid bevorderen 

is ons doel. We willen onze leden sterker maken via empowerment en een 

uitgesproken focus op hun talenten.  

Door een goede begeleiding willen we hen een perspectief bieden op de toekomst. 

We zijn voortdurend op zoek naar andere manieren om onze sociale en 

extrasportieve rol nog meer te vergroten, want het is de belangrijkste drijfveer van 

onze club. 



             
2. Sportief 

 

We beogen een kwalitatief sportief aanbod, zowel bij jeugd als dameswerking.  

Om de gewenste kwaliteit te kunnen bieden, volgen onze trainers op regelmatige 

basis bijscholingen. We hanteren positieve coaching en trachten de meisjes zo goed 

mogelijk aan te moedigen, zowel op als naast het veld. 

a. De jeugdwerking 

 

Ons grootste streefdoel is om een uitstekende opleidingsclub te zijn voor onze 

jeugdspeelsters. We willen elk meisje op haar niveau laten voetballen zodat het 

haalbaar en uitdagend blijft voor iedereen. Daarom bieden we zowel recreatief als 

competitief voetbal aan. 

De speelster staat centraal. We willen een omgeving creëren waarin kinderen vrijuit 

durven voetballen en dus ook fouten mogen maken. Hun individuele ontwikkeling, 

spelplezier, een maximaal actieve leertijd en fair play krijgen altijd voorrang op het 

wedstrijdresultaat. Een goed en sterk team hebben is meegenomen, maar is geen 

primair doel. De juiste teamspirit en fair play vertonen is belangrijker, ook ten aanzien 

van de scheidsrechter.  

Er wordt gewerkt volgens een opleidingsplan met specifieke sportieve doelstellingen 

om spelers technisch, tactisch en mentaal sterker te maken.   

Om de ontwikkeling van de speelsters op te volgen, gebeuren er evolutiegesprekken.  

b. De Dameswerking 

 

Ook hier is het doel vooral buurtgericht te werken en mensen te verenigen. 

Er zijn zowel recreatieve als competitieve ploegen voor zowel zaal- als veldvoetbal.  

We willen een doorgroeiclub zijn en streven ernaar om zoveel mogelijk speelsters van 

onze jeugdwerking te laten doorstromen. Dankzij onze professionele begeleiding en 

goede clubsfeer proberen we zoveel mogelijk meisjes binnen de club te verankeren. 

Indien zij nadien een volgende stap in hun carrière willen zetten, dan juichen we dat 

ook toe.  

 

Op lange termijn willen we een vaste waarde worden binnen het Belgische nationale 

damesvoetbal.  

 



             

Waarden 
 

R  Respect & Discipline 

W  Women Empowerment 

D  Diversiteit & laagdrempeligheid 

M  Molenbeek als meerwaarde voor meisjes 

G(irls)   Gelijkwaardigheid & openheid 

 

Together 

De slogan: “Together we make a better team” geeft de openheid van de club aan. We zijn er 

ook voor de ouders, vrijwilligers en sympathisanten. RWDM Girls is een vzw waarbinnen 

bestuurders, leden, medewerkers en supporters samenwerken in een constructieve en 

vertrouwelijke sfeer.  

 Samen vormen we een betere ploeg ! 

 

 


