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Betrokkenheid

Verantwoordelijkheid

Ambitie

Plezier

Respect

Wat zijn  
de waarden  

van CJVV en welke 
houding

hoort hierbij?

Wij accepteren mensen zoals ze zijn en maken hierbij geen onderscheid naar talent, geloof, geslacht, cultuur en geaardheid.
Wij behandelen anderen zoals we zelf behandeld willen worden en letten hierbij op ons taalgebruik.
Wij zijn bereid om elkaar aan te spreken, om naar elkaar te luisteren en om van elkaar te leren.
Wij zijn zuinig op ons complex en onze spullen en maken geen rommel.
Wij accepteren regels en beslissingen van ons team, leiders en trainers, CJVV, scheidsrechters en de KNVB.

Wij voelen ons CJVV’er, komen graag naar CJVV en zijn bereid om onze bijdrage aan CJVV te leveren.
Wij staan open naar elkaar, zeggen elkaar gedag, en zijn geïnteresseerd in elkaar.
Wij hebben oog voor mensen die het soms moeilijk hebben, bijvoorbeeld thuis, en zijn er voor elkaar.
Wij vormen een eenheid, werken samen en moedigen elkaar aan als het tegenzit.
Wij willen een bijdrage leveren aan onze maatschappij, aan Amersfoort en aan onze buurt.

Wij zijn allemaal een visitekaartje van CJVV.
Wij zorgen dat iedereen op CJVV zich veilig en op zijn of haar gemak voelt.
Wij bieden geen ruimte aan mensen die zich blijven misdragen.
Wij communiceren open, eerlijk en op tijd.
Wij werken vanuit een professionele organisatie, nemen onze taken serieus en komen onze afspraken na.

Wij voetballen om te winnen.
Wij willen onszelf, ons team en CJVV beter maken en nemen onze doelen serieus.
Wij laten aan de buitenwereld zien wat ons bijzonder maakt en zijn een voorbeeld voor andere clubs.

Wij hebben een fijne tijd op CJVV en lachen met elkaar.
Wij sporten graag, genieten van voetbal en zien uit naar de wedstrijden en trainingen.
Wij geven iedereen de ruimte om te voetballen op zijn of haar eigen niveau.
Wij zijn positief en sportief, bij winst en verlies.
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