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     STRATEGIE 2015-2018 
 
 
 
 
TROTS OP VV EIJSDEN 
VV Eijsden wil een voetbalvereniging zijn, waarmee leden zich nauw verbonden voelen en waar ze 
trots op zijn. Onze missie, visie, normen en waarden helpen ons om deze streefdoelen te realiseren. 
  
Missie (Wie zijn wij) 
VV Eijsden is een voetbalvereniging die haar leden de mogelijkheid biedt hun hobby op een plezierige 
en verantwoorde wijze uit te oefenen. Hierbij zijn zowel het prestatieve als het sociale aspect van 
wezenlijk belang. . 
 
Normen (houding en gedrag) 
Het doel van VV Eijsden is een omgeving te scheppen waarin alle leden de voetbalsport met veel 
plezier kunnen beoefenen. Door een klimaat te creëren waarin:  

 voetbal ook uitstekend als recreatiesport kan worden beleefd; 

 respect voor medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, trainers en vrijwilligers hoog in 
het vaandel staat; 

 ieder lid, ongeacht geslacht, huidskleur, nationaliteit, religie, geaardheid, talent of ambitie, 
zich volwaardig lid van vv Eijsden voelt.  

 
Kernwaarden 
Wij vinden het belangrijk dat leden (en supporters en sponsors) ons herkennen in de kernwaarden: 
 sfeer: onze leden ervaren VV Eijsden als een club waar een goede sfeer heerst, waardoor ze het 

bij ons naar hun zin hebben en zich er thuis voelen; 
 openheid: onze leden ervaren ons als een club waar een open en transparante cultuur heerst, die 

gebaseerd is op vertrouwen en betrouwbaarheid;  
 betrokkenheid: onze leden voelen zich betrokken bij ‘hun club’ en willen graag een bijdrage 

leveren aan de verenigingsdoelstellingen; 
 respect: leden ervaren de waardering van onze club en tonen respect voor hun medespelers, 

tegenstanders en de vele vrijwilligers die aan VV Eijsden verbonden zijn; 
 gedrag en houding: alle leden beleven veel plezier aan de uitoefening van hun hobby. 

 
Visie 
VV Eijsden wil binnen de gemeente Eijsden-Margraten de nummer 1 voetbalvereniging zijn.  
 
Binnen deze visie wordt veel aandacht besteed aan het tonen van onze maatschappelijke 
betrokkenheid, met name gericht op de volgende speerpunten: 
a) Voetbaltechnisch gebied 
b) Financiële gezondheid 
c) Verenigingsbelang  
d) Maatschappelijk Verantwoord Handelen 
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Binnen deze speerpunten leggen wij de focus op de navolgende aspecten: 
 
a) Voetbaltechnisch gebied 

We willen de grootste voetbalvereniging van de gemeente Eijsden-Margraten zijn en ons 
onderscheiden op voetbaltechnisch gebied:  

 Het 1e en 2e elftal speelt in een hogere of minimaal dezelfde klasse dan de andere 
verenigingen uit onze gemeente; 

 Wij profileren ons door de voetballers een kwalitatief goede opleiding te bieden, de 
beste in onze gemeente. Deze opleiding begint al in de onderbouw jeugdteams (E- en F-
teams) om uiteindelijk een betere doorstroming van jeugdspelers naar de senioren te 
realiseren. Zowel voor de prestatieve seniorenteams (1e en 2e elftal), als ook voor de 
recreatieve teams; 

 In 2018 is minimaal 80% van de selectiespelers afkomstig uit onze eigen gemeente; 

 Wij hanteren een eigen herkenbare voetbalstijl, die door de hele vereniging 
aangehouden wordt en in de opleiding terug te zien is.  

Dit alles stelt eisen aan de kwaliteit van het technisch kader. VV Eijsden investeert fors in het 
verbeteren van de kwaliteit van het technisch kader door gerichte opleidingen en de opgedane 
kennis en vaardigheden binnen de vereniging te delen en door te ontwikkelen.  
 

b) Financiële gezondheid 
Om financieel gezonder te worden, focust VV Eijsden zich op het verwerven van meer inkomsten 
door een toename van zowel het aantal leden als sponsoring. Van een gezonde financiële situatie 
is sprake, als we het eigen vermogen kunnen brengen op minimaal 10% van de totale exploitatie. 
 

c) Verenigingsbelang heeft prioriteit boven team- of individueel belang 
VV Eijsden stelt het belang van de vereniging boven het belang van individuele teams en 
personen. Voor het denken en handelen vanuit verenigingsbelang streven we naar een 
verenigingsbrede gedragenheid. Om dit te bereiken, werken wij actief aan een goede relatie 
tussen de diverse teams en de leden. Het verbeteren van de communicatie wordt hierbij als een 
belangrijk instrument gezien.  
 

d) Onderscheiden op maatschappelijk verantwoordelijk handelen 
VV Eijsden draagt de komende jaren meer dan voorheen haar maatschappelijke betrokkenheid 
uit. De focus ligt daarbij op een drietal aandachtspunten: 

1. Een beter milieu. Hiervoor worden duurzame energiebesparende maatregelen genomen; 
2. Gezonde en verantwoorde voeding voor onze leden, met name voor onze jeugdleden. 

Hiervoor wordt het assortiment in de kantine aangepast;  
3. Een betere binding met de gemeenschap van Eijsden-Margraten. Kansarmen en ouderen 

zijn hierbij onze doelgroepen. 


