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1. De vereniging SC Joure (wie zijn wij) 

SC Joure is een omnisportvereniging met ruim 900 leden. Circa 800 leden voetballen en 100 leden 

spelen korfbal, daarnaast zijn er circa 300 vrijwilligers voor de club actief. SC Joure is aangesloten bij 

zowel de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) als bij de Koninklijke Nederlandse Korfbal 

Verbond (KNKV). De vereniging is voortgekomen uit een fusie van de Voetbalvereniging De Kooi, 

opgericht op 20 maart 1920, en de Rooms Katholieke Voetbalvereniging Friso, opgericht op 26 mei 

1930. Op 24 mei 1971 is de Korfbalvereniging De Jouwer toegetreden tot Sportclub Joure. Bekende 

sporters van SC Joure zijn Henk Zoetendal, Henk de Groot, Appie de Boer, Oebele Schokker, Jelle ten 

Rouwelaar en Andries Noppert. 

 

2. Missie (waar staan we voor) 

SC Joure wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden om te genieten van de voetbal- en korfbalsport 

binnen een gezellige en veilige omgeving.We willen prestatiegericht en recreatief voetballen en 

korfballen, waarbij spelplezier voorop staat. We zorgen voor een beleving en betrokkenheid op en 

naast het veld, waardoor de sporters en hun supporters keer op keer terug willen komen.  

SC Joure richt zich op de het dorp Joure en de omliggende regio, waarbij de leden, vrijwilligers, 

ouders, betrokkenen en sponsoren de gezamenlijke vereniging vormen. 

 

3. Visie (waar willen we naar toe) 

We willen toe naar een sportvereniging waar een ieder kan sporten op een niveau dat het beste past bij 

zijn/haar persoonlijke ambities.Graag willen we meer investeren in onze jeugdspelers. Hen opleiden 

voor de seniorenteams, prestatief (de selectieteams) maar ook net zo goed voor de breedtesport 

(recreatief). Doorstroming van de jeugdspelers naar de senioren is van levensbelang voor de 

vereniging. Zowel bij de heren als bij de dames, zowel bij het voetbal als bij het korfbal. 

 

Belangrijk is ook om de vrijwilligers, die onze ruggengraat zijn van onze vereniging, meer aandacht te 

geven. Het opleiden tot trainer, scheidsrechter, kantinemedewerker en andere mooie functies binnen 

onze organisatie is van groot belang. Hierin willen we als vereniging meer energie (bijvoorbeeld 

betaalde opleidingen) en aandacht aan geven. Duidelijke kaders, randvoorwaarden die dit mogelijk 

maken zijn een veilige en gezellige omgeving om in te sporten, een modern sportpark en een 

structureel gezonde financiële basis. SC Joure is al jaren een omnisportvereniging voor voetbal en 

korfbal. De vereniging staat ook open voor de mogelijkheid om andere sporten te faciliteren. 

 

4. Kernwaarden (wat vinden we belangrijk) 

De kernwaarden van onze vereniging zijn sportiviteit, van elkaar leren, wederzijds respect, 

samenwerking, veiligheid, trots en maatschappelijke betrokkenheid. Onze normen en waarden zijn 

gestoeld op respectvol omgaan met elkaar. “Ga zo met elkaar om zoals je zelf ook behandeld wilt 

worden” (zie ook Beleid normen en waarden 2020). 

 

5. Doelstellingen (wat willen we bereiken) 

SC Joure bestaat uit een algemeen bestuur met daaronder een voetbal- en een korfbalafdeling en een 

groot aantal commissies.Het algemeen beleid van SC Joure is er op gericht om de 

verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de vereniging neer te leggen. In dat geval spelen de 

commissies een belangrijke rol. Zij staan met de voeten in de klei, hebben de kennis en kunnen het 

beste beslissingen nemen. De commissies maken hun eigen plan en leggen dit voor aan het algemeen 

bestuur. Het algemeen bestuur bekijkt of deze plannen passen binnen het beleid en de financiën van de 

vereniging. Een aantal doelen, die gelden voor de gehele vereniging, worden nu verder toegelicht. 

 

Leden en vrijwilligers  

Iedere sporter is op zijn of haar eigen niveau belangrijk voor ons, of je nu in een recreatie- of in een 

selectieteam speelt. Of je jongen of meisje bent, voetballer of korfballer. Ieder lid dat weggaat omdat 

hij/zij zich niet meer thuis voelt bij onze vereniging, wordt gezien als een verlies. Het doel is om een 

zo groot mogelijke vereniging te zijn en te blijven. Behoud van het aantal leden is de basis maar we 

streven naar groei in het ledenaantal.We gaan meer energie steken in het aantrekken en behouden van 

leden, bijvoorbeeld door het instellen van een speciale commissie die hier gericht mee aan de slag 



gaat.  

Daarnaast is het van groot belang om de betrokkenheid van de (jeugd)leden  en vrijwilligers(functies) 

te vergroten bij de vereniging. De verkiezing ‘vrijwilliger van het jaar’ alsook het benoemen van 

Leden van Verdienste en/of Ereleden past dan ook in dit beleid. 

 

Voetbal 

Het prestatief jeugdvoetbal willen we op een hoger plan brengen. Voor onze recreatieve jeugdteams is 

dat spelen op een voor hen passend sportief niveau. Het is van belang om het trainingsniveau van de 

breedtesport (recreatief voetbal) en prestatief voetbal te verbeteren met een duidelijke, transparante 

structuur van de gehele afdeling voetbal.  

 

ZM 1 heeft als doelstelling om structureel in de eerste klasse te voetballen. Meer supporters langs de 

lijn bij de wedstrijden van ZM1 is daarbij een grote wens. Voor de jeugdselectieteams geldt minimaal 

spelen op hoofdklassenniveau. Eén van de verschillen tussen selectieteams en de breedtesport 

(recreatief) wordt zichtbaar bij het voetballen op een hoger niveau en de inzet van gediplomeerde 

trainers bij de prestatieteams. Geen enkele speler bij SC Joure wordt betaald, spelers kiezen op basis 

van andere waarden voor onze vereniging. Bij de dames zou de doelstelling zijn: SC Joure wil een 

volwaardige damesafdeling hebben met zoveel mogelijk teams op jeugd en seniorenniveau. Het 

streven is om met dames 1 op termijn derde klasse te gaan voetballen.  

SC Joure heeft nu 1 team voor passend voetbal en streeft naar 2 teams. 

 

Korfbal 

Het aantal korfballeden laten groeien, met name de aanwas in de jeugd is belangrijk. We gaan de 

activiteiten voor de clinics bij scholen versterken en ondersteunen met middelen. 

We streven naar 100 leden binnen de afdeling korfbal met jeugdteams in iedere leeftijdsklasse. 

Het eerste team heeft als doelstelling om structureel in de derde klasse te spelen. 

 

Accommodatie 

Een specifieke doelstelling is het continue verbeteren van ons sportpark. We willen de accommodatie 

veiliger en beter bereikbaar maken met meer parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen. 

Daarnaast zal de accommodatie zo worden ingericht, dat de kwaliteit van de velden wordt verbeterd en 

de intensiteit en ruimte om te trainen worden vergroot. Voor voetbal én korfbal, voor jeugd en 

senioren. Hier voor hebben wij eind 2019 een plan bij de gemeente DFM ingediend. 

 

Een duurzame vereniging 

Belangrijk is ook dat wij als vereniging midden in onze samenleving, Joure en haar omgeving willen 

staan. Verbindend zijn naar de mensen die om ons heen wonen en leven. We willen graag een 

duurzamere vereniging worden. Dus goed omgaan met onze eigen mensen, de mensen in onze 

omgeving en met het milieu, dat vinden we belangrijk. Wij willen de samenwerking met verschillende 

welzijnsorganisaties versterken en gaan investeren in een duurzame accommodatie. 

 

Financiën 

De financiële positie van de vereniging moet structureel gezond zijn. Dit bewaken is één van de 

kerntaken van het algemeen bestuur. De huidige situatie is goed, maar we komen ook te staan voor een 

groot aantal investeringen, zoals de investeringen in de accommodatie en het realiseren van de doelen 

van de commissies. Belangrijk is dat we onze financiële situatie gezond houden om deze investeringen 

mogelijk te maken. 

 

6. Strategie (hoe gaan we dit bereiken) 

De huidige strategie geldt voor de komende 2 jaar. De gestelde doelen willen we bereiken binnen de  

onze mogelijkheden en uiterlijk voor juni 2022. Bij sommige doelstellingen (accommodatie, 

voetballen in de eerste klasse enz.) hebben we meer tijd nodig. Op basis van de plannen van de 

verschillende commissies wordt de strategie uitgevoerd. Alles binnen het financiële kader dat SC 

Joure biedt. Het spreekt voor zich dat de plannen van de commissies worden besproken in de komende 

algemene ledenvergaderingen (ALV’s). 


