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Sportclub Doesburg, meer dan100 jaar in beweging!

Sportclub Doesburg

EEN GEZELLIGE EN GEZONDE
VOETBALVERENIGING

        

MISSIE
Sportclub Doesburg biedt voetballers en voetbalsters de mogelijkheden
en faciliteiten om hun favoriete vrijetijdsbesteding uit te oefenen in een
sociale, sportieve en plezierige omgeving. De club is er voor iedereen,
die zich verbonden voelt met Doesburg ongeacht sekse, leeftijd, ras of
geloof. De vereniging wil bijdragen aan de verhoging van het welzijn van
de Doesburgse bevolking.

VISIE
Sportclub Doesburg richt zich de komende jaren op verdere groei van de
club in zowel kwantiteit als kwaliteit. Naast de groei van onze jeugd
hebben we ook bij de senioren doelstellingen gede!nieerd; zo willen wij
doorgroeien naar minimaal vijf seniorenteams en onze huidige
futsal-afdeling continueren. Naast de seniorenteams op de zondag
hebben we sinds een aantal jaren een 35/45+ team. Voor deze doelgroep
streven wij er na om ook aan georganiseerde toernooien deel te nemen.
Het meisjesvoetbal krijgt een steeds belangrijkere rol binnen onze club.
In de toekomst zien we graag meerdere meisjesteams.
Met ons eerste team, het vlaggenschip van de vereniging, wil Sportclub
Doesburg doorgroeien naar een stabiele vierde klasse.

Sportclub Doesburg beschikt over een schitterende nieuwe accommo-
datie, die helemaal voldoet aan deze tijd. Duurzaamheid en multifunctio-
naliteit waren bij de realisering hiervan kernbegrippen. Ons sportpark
heeft de beschikking over 6 ruime kleedlokalen, twee nieuwe velden
(1 natuur- en 1 kunststgrasveld) die beiden zijn voorzien van een nieuwe
LED lichtinstallatie.

Daarnaast is er een kunstgras pannaveld voor de mini's en een beweegtuin
waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten.

Bij Sportclub Doesburg willen wij spelers van hoog tot laag op een verant-
woorde wijze opleiden en begeleiden. Wij bieden ons kader om die reden
trainingscursussen aan die voldoen aan de KNVB-eisen. Tevens leiden wij
onze jeugdspelers op tot scheidsrechters voor het "uiten van onze JO8 t/m
JO11 pupillen wedstrijden en worden zij ingezet bij het assisteren van
trainingen van jeugdelftallen.
Als gecerti!ceerd leerdrijf SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonder-
wijs Bedrijfsleven) stellen wij diverse stageplekken beschikbaar voor
leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Voor de sociale werkvoorziening
beschikken we over reïntegratieplekken.

Sportclub Doesburg wil op !nancieel gebied een betrouwbare partner zijn.
Net als in de afgelopen jaren houden we een transparant evenwicht in de
inkomsten en uitgaven van ons vereniging.

De activiteitencommissie van onze jeugdafdeling organiseert naast het
voetbal jaarlijks diverse activiteiten om hiermee het plezier en de saam-
horigheid voor en van de leden te verhogen. Hierbij kan worden gedacht
aan Kick O$ nieuwe seizoen, Sinterklaasviering, Ouder-kindtoernooi en
snerttoernooi en doen we ieder jaar mee aan de Grote Clubactie.
Tevens verliest Sportclub Doesburg haar maatschappelijke verantwoording
niet uit het oog door activiteiten te koppelen aan een maatschappelijk
thema zoals KWF of het collecteren voor het Oranjefonds.
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ONZE SPEERPUNTEN

Jeugd
- Plezier, Progressie en Prestatie (de 3P’s)
- Kennismaking voetbal
- Gelijkwaardige verdeling jeugdteams
- Club voor jongens en meisjes
- Opleiding jeugdspelers tot scheidsrechter en begeleider voor jongere jeugdelftallen
- Structureel organiseren van jeugdtoernooien

Continuïteit
- In 2009 200 leden, in 2017 doorgegroeid naar 400 leden
- Gezonde verhouding binnen het ledenbestand: 50% actieve jeugdleden,

25% senioren en 25% rustend lid
- Financieel verantwoord beleid
- Waarborging gedragscode
- Convenantpartner De Graafschap
- Duurzame en maatschappelijke betrokkenheid

Toekomst
- Veilige sportomgeving
- Rookvrije generatie
- Doorgroeien naar 450 leden

- Uitbreiding en continuering van kader en vrijwilligers
- Ieder jaar scholing en opleiding van jeugdkader
- Uitbreiding aantal sponsoren
- Toppers in beweging
- Open clubgedachte
- Uitbreiding in het activiteitenaanbod
- Uitbreiding en vervanging van trainingsmaterialen

De gedragscode van Sportclub Doesburg is een belangrijk uitgangspunt.
Onsportief gedrag binnen en buiten het veld wordt niet getolereerd. Van
elke speler, ouder en begeleider verwachten wij dat zij de gedragscode
naleven. Deze normen en waarden staan hoger aangeschreven dan het
winnen van een wedstrijd.

Bij Sportclub Doesburg staan
normen en waarden hoger

aangeschreven dan het winnen
van een wedstrijd.

IEDEREEN IS WELKOM
Sportclub Doesburg is een multiculturele volksclub die midden in de
Doesburgse gemeenschap staat en oog heeft voor de omgeving waarbij
iedereen welkom is. We creëren een omgeving waarbij de spelers zich
veilig voelen en met plezier naar ons sportcomplex komen. We zijn een
club waar spelers, trainers, begeleiders, vrijwilligers, familieleden,
supporters en sponsoren graag bij willen horen. Sportclub Doesburg is trots
op de nieuwe multifunctionele accommodatie. Ook buurtverenigingen en
andere verenigingen kunnen van dit multifunctionele sportcomplex
gebruik maken.


