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Sporting Andijk Missie, Visie en Kernwaarden 
Goedgekeurd in de ALV, d.d. …… 

Introductie  
Dit document bevat de missie, visie en 

kernwaarden van Sporting Andijk.  

De missie, visie en kernwaarden beschrijven de 

identiteit van onze vereniging. Ze geven richting 

aan de toekomst van Sporting Andijk en zorgen 

voor een kapstok waar (beleids)beslissingen aan 

opgehangen kunnen worden. De zes kernwaarden 

staan hiernaast afgebeeld.  

 

Missie 
Sporting Andijk is een sociale dorpsvereniging voor sportend Andijk waar plezier en resultaten hand in 

hand gaan. Wij faciliteren voor leden, vrijwilligers en supporters een veilige sportomgeving waar plezier, 

ontwikkeling, positiviteit en sportiviteit voorop staat. Samen bieden wij leden en vrijwilligers de 

mogelijkheid om zich op zijn of haar eigen niveau te ontwikkelen met als uitgangspunten plezier, 

positiviteit en respect. 

 

Visie 
Sporting Andijk is dé sportvereniging van Andijk. Onze vereniging is een sociale ontmoetingsplaats die 

voor verbinding in het dorp zorgt en waar iedereen respectvol met elkaar omgaat.  De organisatie van 

Sporting Andijk is transparant en toegankelijk en de bestuurders zijn zichtbaar. Het beleid van de 

vereniging is helder en wordt breed gedragen. Leden, ouders en vrijwilligers voelen zich betrokken en 

worden gewaardeerd. Zij kunnen zich op hun eigen niveau ontwikkelen op sportief en persoonlijk vlak. 

Ieder team heeft voldoende en passende begeleiding. Deze begeleiding leiden we bij voorkeur zelf op.   
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Kernwaarden 
1. PLEZIER EN ONTWIKKELING 

Bij Sporting Andijk heeft iedereen de kans om zich, op zowel sportief als persoonlijk vlak, met plezier te 

ontwikkelen. 

2. RESPECT 

Bij Sporting Andijk hebben we respect voor elkaar, voor de tegenstander, voor de scheidsrechter en voor 

de accommodatie en de materialen. Dit verwachten wij ook van alle bezoekers. 

3. SOCIAAL 

Sporting Andijk is een belangrijke sociale ontmoetingsplaats van het dorp. 

4. POSITIVITEIT 

Bij Sporting Andijk zijn we fanatiek in de wedstrijd maar sportief op de relatie. 

5. SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN 

Bij Sporting Andijk voelt ieder lid (en elke ouder) zich betrokken en verantwoordelijk om samen de 

vereniging te laten draaien. 

6. PLEZIER EN RESULTATEN 

Bij Sporting Andijk is er een goede balans tussen plezier en resultaat. 


