
	  
	  

Missie:	  De	  missie	  van	  DZC’68	  is	  er	  	  
voor	  te	  zorgen	  dat	  iedereen,	  van	  jong	  
tot	  oud,	  met	  veel	  plezier	  en	  op	  
sportieve	  wijze	  de	  voetbalsport	  in	  al	  
haar	  diversiteit	  kan	  beleven.	  DZC’68	  
streeft	  naar	  kwaliteit	  en	  ontwikkeling	  
voor	  en	  door	  haar	  leden	  en	  haar	  
omgeving.	  Vanuit	  deze	  betrokkenheid	  
vervult	  DZC’68	  een	  sociaal-‐
maatschappelijke	  rol	  waar	  iedereen	  
rond	  de	  club	  trots	  op	  is.	  	  

Strategie	  

Cultuur	  Structuur	   Kernwaarden	  

Positief	  coachen	  

Doelstelling	  
Positief	  Coachen	  is	  vast	  
onderdeel	  van	  de	  
clubcultuur	  voor	  
iedereen	  die	  bij	  de	  club	  
betrokken	  is.	  
	  

Doelstelling	  
Het	  wij-‐gevoel	  binnen	  de	  vereniging	  neemt	  toe.	  Alle	  leden	  dragen	  iets	  bij	  waardoor	  
alle	  activiteiten	  probleemloos	  verlopen.	  Kwantitatief	  en	  kwalitatief	  hoogwaardig	  
kader	  draagt	  bij	  aan	  de	  prestatie,	  ontwikkeling	  en	  beleving	  van	  de	  voetbalsport.	  
	  

Doelstelling	  
Er	  is	  een	  nieuwe	  
accommodatie	  gereed	  
die	  aan	  alle	  behoeften	  
van	  de	  zeven	  typen	  uit	  
de	  	  DZC-‐formatie	  
(z.o.z.)	  voldoet.	  
	  

Doelstelling	  
DZC’68	  is	  een	  stabiele	  
eersteklasser	  en	  
heeft	  de	  beste	  
amateurvoetbal-‐
opleiding	  in	  de	  regio.	  
	  

Aandachtspunten:	  
• Wij-‐gevoel	  
• Trots	  
• Voor	  en	  door	  de	  leden	  
• Verschillende	  types	  

vinden	  hun	  plek	  

Aandachtspunten:	  
• Wie,	  wat,	  waar:	  

organigram	  
• Communicatielijnen	  

helder	  

Aandachtspunten:	  
• Betrokkenheid	  leden	  /	  kader	  vergroten	  
• Samenwerking	  benutten	  met	  partners	  
• Eenheid	  in	  verscheidenheid	  
• Ambitieus	  prestatieniveau	  

Sportiviteit	  –	  Plezier	  –	  Ontwikkeling	  –	  Kwaliteit	  –	  Betrokken	  
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Accommodatie	  

Doelstelling	  
DZC’68	  verzorgt	  een	  
breed	  voetbalaanbod	  
voor	  iedereen	  van	  4	  
tot	  80.	  
	  

Visie:	  Voetbal	  staat	  centraal.	  We	  spelen	  
in	  op	  de	  behoeften	  van	  de	  verschillende	  
typen	  DZC’ers.	  DZC’68	  staat	  open	  voor	  
samenwerking	  met	  partners	  die	  
bijdragen	  aan	  het	  behalen	  van	  de	  
doelen	  van	  de	  vereniging.	  De	  missie	  en	  
de	  doelen	  moeten	  door	  de	  leden	  samen	  
worden	  gerealiseerd.	  De	  club	  is	  er	  alles	  
aan	  gelegen	  de	  betrokkenheid	  van	  de	  
leden	  en	  de	  omgeving	  bij	  de	  club	  zo	  
groot	  mogelijk	  te	  maken.	  	  
	  



	  

DZC-‐formatie	  
De	  DZC-‐formatie	  bestaat	  uit	  zeven	  typen	  DZC’ers	  die	  allen	  hun	  plek	  hebben	  binnen	  de	  vereniging.	  Het	  beleid	  van	  DZC’68	  is	  er	  op	  gericht	  dat	  deze	  zeven	  
typen	  allen	  in	  hun	  behoeften	  worden	  voorzien	  en	  dat	  zij	  naast	  elkaar	  binnen	  de	  club	  kunnen	  bestaan.	  De	  typen	  worden	  hieronder	  kort	  beschreven:	  
	  

	  

John	  
John	  is	  de	  voetballer	  die	  het	  leuk	  vindt	  om	  te	  trainen	  en	  komt	  om	  wedstrijden	  te	  spelen.	  John	  heeft	  (nog)	  weinig	  binding	  met	  de	  
rest	  van	  de	  vereniging.	  Hij	  speelt	  in	  zijn	  team	  en	  heeft	  het	  daar	  naar	  zijn	  zin.	  

	  

Mariska	  
Mariska	  is	  de	  vrijwilligster	  die	  gedreven	  wordt	  door	  het	  plezier	  van	  anderen.	  Mariska	  haalt	  er	  voldoeding	  uit	  om	  de	  zaken	  voor	  
andere	  mensen	  goed	  te	  regelen.	  Mariska	  is	  coach	  van	  een	  recreatieteam,	  helpt	  achter	  de	  bar	  en	  organiseert	  activiteiten.	  Zij	  vindt	  
het	  	  leuk	  om	  met	  andere	  vrijwilligers	  samen	  te	  werken.	  

	  

Henk	  
Henk	  is	  de	  supporter	  die	  zich	  betrokken	  voelt	  bij	  de	  club	  en	  De	  club	  een	  warm	  hart	  toedraagt.	  Henk	  ontmoet	  andere	  betrokkenen	  
met	  dezelfde	  interesses	  en	  vindt	  deze	  sociale	  contacten	  belangrijk.	  Henk	  heeft	  vanuit	  eigen	  ervaring.	  duidelijke	  ideeën	  over	  de	  
club.	  

	  

Alex	  
Alex	  is	  de	  vrijwilliger	  die	  zijn	  expertise	  inzet	  om	  de	  club	  beter	  te	  laten	  functioneren.	  Alex	  vindt	  het	  leuk	  om	  de	  vereniging	  te	  zien	  
ontwikkelen	  en	  daar	  zijn	  steentje	  aan	  bij	  te	  dragen.	  Alex	  vindt	  houdt	  er	  van	  uitgedaagd	  te	  worden	  en	  problemen	  aan	  te	  pakken.	  

	  

Louis	  
Louis	  is	  de	  gedreven	  vrijwilliger	  die	  een	  team	  traint	  om	  zo	  goed	  mogelijk	  te	  presteren	  en	  spelers	  beter	  te	  maken.	  Wanneer	  het	  
team	  goed	  presteert,	  is	  Louis	  voldaan.	  Louis	  vindt	  dat	  alles	  in	  het	  werk	  moet	  worden	  gesteld	  om	  de	  prestatieafdeling	  zo	  goed	  
mogelijk	  te	  laten	  functioneren.	  	  

	  

Siem	  
Siem	  is	  de	  speler	  die	  het	  beste	  uit	  zichzelf	  wil	  halen,	  beter	  wil	  worden	  en	  zo	  hoog	  mogelijk	  wil	  spelen.	  Siem	  verwacht	  een	  
omgeving	  waarin	  hij	  zich	  het	  beste	  kan	  ontwikkelen.	  Siem	  heeft	  er	  veel	  voor	  over	  om	  in	  de	  selectie	  te	  spelen.	  	  
	  

	  

Pascalle	  
Pascalle	  is	  de	  voetbalster	  die	  er	  plezier	  aan	  beleeft	  om	  wekelijks	  een	  potje	  te	  voetballen.	  Pascalle	  wil	  graag	  winnen,	  maar	  hecht	  
ook	  veel	  belang	  aan	  het	  voetballen	  met	  vriendinnen	  en	  gezelligheid	  na	  afloop.	  Voetbal	  komt	  niet	  altijd	  op	  de	  eerste	  plaats.	  



	  


