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CLUBVISIE

In oktober 2012 is door het bestuur tijdens de algemene ledenvergadering de opgestelde clubvisie
gepresenteerd. Deze visie is opgesteld om richting te geven aan de gewenste clubidentiteit en de te
behalen doelen. Deze visie is vertaald naar de hieronder weergegeven samenvatting:
e

“V.V.Etten is een voetbalvereniging die de ambitie heeft om een stabiele 4 klasser te zijn.
Sportiviteit, zowel binnen als buiten het veld, prestatie en plezier voor iedereen zijn naast
sociale binding met de Ettense gemeenschap en verenigingen belangrijke kernwaarden.
Gezamenlijk zorgen we voor een goede organisatie op een financieel gezonde basis.”
Deze visie is tot stand gekomen vanuit de in de onderstaande paragraven genoemde onderdelen:


hoe gaan we (informeel) met elkaar om;



wat leden belangrijk vinden.

3.1

Hoe gaan we (informeel) met elkaar om

V.v. Etten is een club die zijn oorsprong kent vanuit enkele voetballiefhebbers uit het gelijknamige
dorp. Doel van de opgerichte vereniging was om gezamenlijk de voorwaarden te scheppen die nodig
zijn om de voor hen geliefde hobby, voetbal, uit te oefenen. In de loop der jaren is de v.v. Etten
uitgegroeid tot de vereniging zoals deze nu is. In de loop der tijd is er veel veranderd. Wat
desondanks altijd onveranderd is gebleven zijn de vrijwilligers die nodig zijn om de club in stand te
houden. Ook in de alsmaar individualistische wordende cultuur moeten het bestuur, de leden en
betrokkenen van de vereniging de onderstaande punten in het vizier houden:


De vereniging is geen bedrijf en de leden zijn geen klant;



een vereniging is samen de schouders er onder zetten.

3.2

Wat leden belangrijk vinden

Eén van de doelen van v.v. Etten is het invullen van de verenigingsbehoeften en het spelplezier van
de leden. Anderzijds is het hebben van deze leden weer van belang voor het bestaansrecht van de
club. Door v.v. Etten is geïnventariseerd wat de leden belangrijk vinden om terug te vinden in
vereniging:


Sportiviteit;



toegankelijkheid, saamhorigheid, financieel gezond, gezellig/gemoedelijk, prestatie, plezier,
uitstraling, transparant en behulpzaam;



goede begeleiding jeugd;



werving en behoud van leden;



het hebben van goede onderlinge afspraken.

