
 

 

 

 

Een visie is voor ons een stip op de horizon. Waar willen we met de club over 5 jaar staan? Bij het 

bepalen van onze visie hebben we gereflecteerd op de huidige situatie en de gewenste situatie. 

Tevens hebben we interne en externe factoren betrokken in de discussie. Met de visie proberen we 

richting te geven aan ons beleid voor de komende jaren. 

 

Onze visie van GLZ Delfshaven luidt als volgt: 

 

Geestdrift Leert Zegevieren in Delfshaven. Op zowel sportief als persoonlijk vlak willen we voor alle 

jongeren in Delfshaven een gastvrije club zijn, waarin veilig kan worden gevoetbald en gezelligheid 

voorop staat. Met geestdrift streven we ernaar dat GLZ Delfshaven een vitale club wordt en een 

toegankelijk club blijft. Om dit te bereiken leren we als club van de activiteiten die we uitvoeren op 

het gebied van organisatie, sportklimaat, communicatie, voetbalzaken en ledenbeleid. We 

zegevieren als club door leden sportief uit te kunnen dagen en sterker kunnen bijdragen aan de 

persoonlijke ontwikkeling van de leden.  

Om dit te kunnen bereiken gebruiken we de 5 De Basiswaarden van Normen & Waarden  
 
 
 

Plezier – Respect – Eerlijkheid – Betrokkenheid – Sportiviteit 
 
  
Deze basiswaarden worden verder uitgediept en punt voor punt toegelicht. Uit deze toelichting 

volgen de elf belangrijkste zaken die in een opstelling op een voetbalveld aan iedereen kenbaar 

worden gemaakt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Plezier  

 GLZ DELFSHAVEN biedt aan alle leden en bezoekers veilig omgeving  

 Wij vieren samen onze successen en troosten onze verliezen , voetbal is een teamsport;  

 Wij zijn trots op wat we hebben en willen dat graag behouden;  

 Winnen is leuk maar plezier hebben is belangrijker;  

 We drinken een drankje na de wedstrijd om de teamgeest te vergroten.  
Respect  

 Wij pesten niemand;  

 Wij behandelen iedereen gelijk in en buiten het veld;  

 Wij maken ons niet schuldig aan racistische uitlatingen of gedrag;  

 Wij maken ons niet schuldig aan seksueel getint gedrag;  

 Wij gaan met andermans spullen/eigendommen om zoals we met onze eigen spullen 
omgaan;  

 Wij respecteren de huisregels van de  kantine (roken en alcoholgebruik);  

 
Eerlijkheid  

 Wij geven onze fouten toe;  

 Bestuur staat open voor vragen over genomen beslissingen  

 Wij stimuleren en belonen positief gedrag;  

 jeugdcoördinatoren delen de teams in alle eerlijkheid in  en trekken niemand voor.  
 

Betrokkenheid  

 Verplichte ouderbetrokkenheid bij de wedstrijden van hun kinderen thuis/uit;  

 Leiders en/of coaches ontvangen de tegenstanders als goede gastheer op;  

 Trainers en jeugdcoördinator zijn zeer regelmatig bij de jeugdwedstrijden aanwezig;  

 Vrijwillige ouder betrokkenheid tijdens activiteiten;  

 Bestuurders en begeleiders nemen meningen van ouders serieus  

 Alle leden van GLZ DELFSHAVEN hebben de verplichting om anderen aan te spreken voor 
het niet na leven van huisregels. 

 Leden betalen hun contributie op tijd tevens is er hiervoor gelegenheid om individuele 
afspraken te maken met penningmeester 

  
Sportiviteit  

 Bij GLZ DELFSHAVEN handhaven de spel regels van KNVB 

 Wij wensen tegenstanders en wedstrijdleiding vooraf plezier en bedanken hen na afloop;  

 Bij verlies feliciteren wij de tegenstanders;  

 Spelers accepteren de beslissingen van de scheidsrechters;  

 Ouders/supporters ondersteunen spelers op positieve wijze;  

 Trainers en leiders coachen op een positieve manier.  
 
Voor wie geldt de gedragscode?  
De gedragscode geldt voor iedere lid en vrijwilligers bij GLZ DELFSHAVEN.  
Iedereen die ook maar enige band met GLZ DELFSHAVEN heeft, houdt zich aan bovenstaande regels!  


