
 

 

Missie van de sportvereniging DSOV: 

De sportvereniging DSOV (Door Sport Ontspanning Vijfhuizen) heeft voor haar organisatie en 

doelstellingen de volgende missie geadopteerd: 

“Door het mogelijk maken tot het bedrijven van diverse sporten m.n. voetbal en handbal, het ontwikkelen 

van plezier in sport  en daarmee en daaromheen een positieve bijdrage leveren aan het sociale en 

maatschappelijke leven in en rond Vijfhuizen.” 

Visie: 

DSOV staat voor een bloeiend en actief verenigingsleven met een dorpskarakter met een prestatiegerichte 
instelling maar waar vooral ook veel plezier belangrijk is.  

Voor onze selectieteams betekent dit dat prestatie voorop staat en dat op een zo hoog mogelijk haalbaar 
niveau gespeeld moet worden. Dit, zonder het karakter van de vereniging uit het oog te verliezen en met 
inzet van zoveel mogelijk door DSOV zelf opgeleide (jeugd)spelers.  

Voor de overige teams staat plezier in het voetbal en handbal op een voor hen passend niveau voorop.  

DSOV biedt leden, spelers, vrijwilligers, supporters en sponsoren een omgeving, waarbij plezier, beleving, 
saamhorigheid , trots en fatsoen in alle geledingen voorop staat. 

Onze vereniging is een over de gehele linie goed geleide organisatie die professionaliteit 
uitstraalt. Voorwaarden hierbij zijn: de juiste mensen op de juiste plek, taken en verantwoordelijkheden 
worden door zoveel mogelijk leden uitgevoerd (“ieder draagt zijn steentje bij” of “vele handen maken licht 
werk), het hebben en onderhouden van een financieel gezonde organisatie, een positief imago, het open 
blijven staan voor de wereld om ons heen en het hebben van goede relaties met belanghebbende 
partijen.  

Bij deze visie horen: 

 Voetbal en handbal, zowel jeugd als senioren als de voornaamste ingrediënten van de vereniging 

 Ruimte voor kleinschaligere sporten zoals klaverjassen en darten 

 Het te bereiken ambitie niveau past bij de missie 
 Open en efficiënte samenwerking met andere plaatselijke verenigingen en organisaties 

Doelstellingen 

 Passie en teamgeest, zowel bij spelers en begeleiders als bij vrijwilligers 

 Sportief gedrag binnen en buiten de velden 

 Een representatieve en gewaarborgd veilige accommodatie en omgeving 

 Respect voor tegenstanders, spelers, arbitrale leiding, begeleiding en vrijwilligers 



De realisatie van deze doelstellingen zijn belangrijk om prestaties, maar ook plezier, veiligheid en fatsoen 
binnen DSOV te waarborgen.  

 Streven naar gediplomeerde begeleiding , ondersteund door voldoende kader 

 Opleiding en behouden van jeugdspelers voor doorgroei naar selecties per leeftijdscategorie met 
daarbij voldoende ruimte binnen die selecties tot verdere ontplooiing van de spelers/speelsters 

 
De realisatie van deze doelstellingen moeten ertoe leiden dat er uiteindelijk een gezonde doorstroming 
ontstaat naar de gehele seniorenafdeling en continuïteit ter versterking van de selectieteams. 

Hoe gaat DSOV dit bereiken: 

DSOV is een vereniging waar de basis ligt in haar statuten en gedragsregels. Daarmee zijn een aantal 

belangrijke zaken goed geregeld.  

Om bovenstaande missie en visie waar te maken zijn de volgende zaken belangrijk: 

 Een adequate organisatie die de vereniging efficiënt leidt. 

 Een gezonde financiële basis. 
 

Daarnaast: 

Een actueel gehouden meerjarenplanning, met een duidelijk programma met haalbare doelen op de voor 
DSOV cruciale onderdelen: 

 Organisatie 

 Communicatie 

 Financiën 

 Voetbaltechnische zaken 

 Handbaltechnische zaken 

 “Andere-sporten” 

 Het complex 

 Verenigingsoverkoepelende activiteiten 

 Samenwerking met externe organisaties 

 Diversen 
 

Daarbij met duidelijk vaststelling wat het ambitieniveau en de prioriteit van de diverse onderdelen is. 

Basis van de vereniging: 

De bestuurlijke organisatie van DSOV dient een goed geoliede machine te zijn.  

Het Bestuur 

Het hoofdbestuur houdt zich vooral bezig met strategie en beleid. Kijkt vooruit en werkt plannen uit om de 

toekomst voor de vereniging te garanderen. Neemt daarnaast besluiten op tactisch niveau en stuurt de 

Operationele organisatie aan. 

Daarnaast buigt het bestuur zich over: 

 Beheersen van de risico’s 

 Financieel management 

 Meerjarenplan 

 Externe communicatie 



 Informeren van de leden (zie ook de statuten) 

 Kadervorming 

Operationele organisatie: 

Operationeel moet het allemaal soepel lopen. Dat kan door bijvoorbeeld de aansturing van de 

“Operationele medewerkers” separaat van de meer tactisch strategisch bestuursonderdelen te scheiden. 

Deze aansturing zal zich dan vooral richten op o.a.: 

 Wedstrijddagen 

 Trainingen 

 Kantine 

 Kleedruimtes 

 Materiaal en ruimtes daarvoor 

 Het complex en velden 

 

Dit geldt dan voor alle activiteiten van de onderafdelingen. 


