ACCOMMODATIE
VRIJWILLIGERS

De missie van DZC’68 is om er voor 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 sociaalmaatschappelijke rol waar iedereen rond de
club trots op is.

Beleidsplan 2018-2021
Een leven lang DZC!

VERBINDEN
“WIJ Gevoel”

Doelstellingen
DZC’68 is een club waarbij het
gezond en prettig sporten is.
Alle vrijwilligers hebben een VOG en
er is beleid mbt “gezonde kantine”,
roken en alcoholgebruik.

Visie
In de visie staat voetbal 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.

Doelstellingen
DZC’68 1 is een stabiele
eersteklasser (mannen en vrouwen)
en heeft de beste amateurvoetbalopleiding
in de regio, zowel voor de jongens als de
meiden.

DZC’68 verzorgt een breed voetbal- en
activiteitenaanbod voor iedereen van
4 jaar en ouder, afgestemd op ontwikkelingen,
wensen en behoeften.

Vrouwenvoetbal is volledig geïntegreerd binnen

Er is een wachtlijst voor vrijwilligers!

DZC’68 is een gastvrije vereniging met een
positieve uitstraling in de regio. Biedt vele
doelgroepen een (thuis)basis en profileert zich als
“Open Club” die bijdraagt aan een vitaal
sportlandschap in Doetinchem en de Achterhoek.

Kwantitatief en kwalitatief hoogwaardig kader
draagt bij tot de (eigen) ontwikkeling, beleving en
de prestaties in de voetbalsport en bij de andere
activiteiten.

de vereniging en opereert in de bestaande
organisatiestructuur. Alleen wat specifiek moet
wordt ook specifiek georganiseerd.

Sportiviteit – Plezier – Ontwikkeling – Kwaliteit – Betrokken

SPONSOREN
COMMUNICATIE

Missie

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 en Anne
John en Anne zijn de voetballer/voetbalster die het leuk vinden om te trainen en komen om wedstrijden te spelen. Beiden
hebben (nog) weinig binding met de rest van de vereniging. Ze spelen in zijn/haar team en hebben het daar naar hun zin. Ze
willen graag winnen, maar hechten ook veel belang aan het voetballen met vriendinnen/vrienden en gezelligheid na afloop.
Voetbal komt niet altijd op de eerste plaats.
Mariska en Louis
Mariska en Louis zijn vrijwilligers die gedreven worden door het plezier van anderen. Mariska en Louis halen er voldoening uit
om de zaken voor andere mensen goed te regelen. Mariska en Louis hebben verschillende taken: coach van een recreatieteam,
achter de bar helpen en organiseren van activiteiten. Zij vinden het leuk om met andere vrijwilligers samen te werken.
Henk en Monique
Henk en Monique zijn supporters die zich betrokken voelen bij de club en de club een warm hart toedragen. Henk is daarnaast
ook nog sponsor. Henk en Monique ontmoeten andere betrokkenen met dezelfde interesses en vinden deze sociale contacten
belangrijk. Henk en Monique hebben vanuit eigen ervaring ieder duidelijke ideeën over de club.
Alex en Betsy.
Alex en Betsy zijn scheidsrechters die hun hobby inzetten om de wedstrijden goed te laten verlopen. Alex en Betsy vinden het
leuk om op het veld te staan tussen de spelers. Ook dragen ze een steentje bij aan het ontwikkelen van de spelvreugde binnen de
vereniging.
Piet en Diane
Piet en Diane zijn de gedreven ouders die een team trainen om zo goed mogelijk te presteren en spelers beter te maken.
Wanneer het team goed presteert, zijn Piet en Diane voldaan. Piet en Diane vinden dat alles in het werk moet worden gesteld om
de prestatieafdeling zo goed mogelijk te laten functioneren.
Siem en Susanne
Siem en Susanne zijn de spelers die het beste uit zichzelf willen halen, beter willen worden en zo hoog mogelijk willen spelen.
Siem en Susanne verwachten een omgeving waarin hij/zij zich het beste kan ontwikkelen. Siem en Susanne hebben er veel voor
over om in de selectie te spelen.
Frits en Petra
Frits en Petra zijn de ouders van John en Anne, die in de pupillen voetballen. Ze komen op zaterdag kijken naar de wedstrijden
van hun kinderen. In de rust drinken ze met de andere ouders een kop koffie in de kantine. Ze vinden het prettig wanneer alles
goed geregeld is bij de vereniging. Ze rijden naar uitwedstrijden en wassen bij toerbeurt de shirts.

