
De A.C. Lyra filosofie
Resultaten behalen op de juiste manier

Visie
De basis van deze filosofie is onze visie, namelijk dé atletiekclub in België te 

zijn, dit zowel op vlak van atletiekprestaties, wedstrijdorganisaties, 

jeugdwerking, recreatie en G-atletiek.

De kern van onze visie is het streven naar een duurzame clubwerking 

steunend op drie peilers: gezondheid, kwaliteit en een aangename clubsfeer.

Deze visie houdt dan ook in:

• De atletieksport promoten in de brede regio rond de zetel van de vereniging;

• Enthousiasme en teamspirit creëren bij leden en medewerkers;

• Vrijwilligers motiveren en inspireren;

• Bewondering verdienen, niet alleen om de resultaten die we bereiken, maar 

ook om hoe we die bereiken;

• Toporganisaties aanbieden;

• Topprestaties neerzetten met de club.

De A.C. Lyra filosofie vormt een algemeen uitgangspunt, zowel voor clubleden 

als voor iedereen die met ons te maken heeft.



Waarden & Werkingsprincipes

Gezondheid

Wij gaan steeds uit van het concept dat mensen 

belangrijker zijn dan cijfers en resultaten. De gezondheid 

en het welzijn van atleten en medewerkers staan dus 

steeds centraal.

Integriteit

Wij zijn eerlijk tegen onszelf en tegen anderen. Wij zeggen 

wat we bedoelen en doen wat we zeggen.

Respect en Vertrouwen

Binnen onze club respecteren en steunen we elkaar, en 

streven we ernaar onderling vertrouwen op te bouwen.

Openheid en Diversiteit

Wij staan open voor iedereen die in staat is atletiek te 

beoefenen. We tonen respect voor de bijdrage van elk 

clublid en voor de verschillende inzichten en talenten die 

deze op welke wijze dan ook inbrengt.

Het fundament van A.C. Lyra wordt gevormd door onze waarden, die een leidraad vormen 

voor ons handelen. Deze helpen ons als één team te werken en een sterke cultuur op te 

bouwen. De werkingsprincipes vormen de basis om onze waarden te vertalen naar de praktijk.

Loyaliteit

A.C. Lyra werkt loyaal en constructief samen met andere 

verenigingen, organisaties of overheidsdiensten die de 

atletiekbeoefening wensen te bevorderen.

Deskundigheid

A.C. Lyra maakt gebruik van de meest geschikte middelen, 

gepaste methoden en voldoende deskundigheid om de 

kerntaken en andere activiteiten uit te voeren.

Kwaliteit

A.C. Lyra gebruikt voor de training en begeleiding van zijn 

atletiekbeoefenaars methoden en werkwijzen die 

wetenschappelijk onderbouwd en medisch verantwoord 

zijn.

Wetgeving

A.C. Lyra leeft scrupuleus de regelgeving na die van 

toepassing is op de gebieden waar A.C. Lyra werkzaam is.

Strategische doelstellingen
Onze strategie wijst de weg en brengt A.C. Lyra op één lijn. Het geeft richting aan onze activiteiten 

om met succes onze visie na te streven.

A.C. Lyra, das KEI TOF!

Uitmuntende prestaties en organisaties

Onze ambitie ligt er steeds in te streven naar 

uitmuntendheid, dit zowel op vlak van individuele en 

clubprestaties, alsook bij het aanbieden van 

wedstrijdorganisaties.

Jeugdwerking

A.C. Lyra hecht enorm veel belang aan een polyvalente 

jeugdwerking en de algemene ontwikkeling van het 

atletisch vermogen. Aangezien de club een duurzame 

werking hanteert mogen uitmuntende prestaties bij de 

jeugdcategorieën zeker geen doel op zich vormen.

Vernieuwing en uitbreiding

A.C. Lyra tracht steeds om nieuwe kwalitatieve 

trainers aan te trekken voor de verschillende 

atletiekdisciplines en trainers op te leiden vanuit de 

eigen clubleden. Verder streven wij ernaar om onze 

infrastructuur verder uit te bouwen naar de noden 

van onze atleten.

G-atletiek en Recreatie

Naast het competitief aspect wensen wij ons G-team

verder uit te bouwen alsook voldoende aandacht te 

schenken aan het recreatieve loopgebeuren


