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AMBITIEDOCUMENT FC LIENDEN 
 
FC Lienden: ambitieuze en aantrekkelijke, qua omvang bescheiden, voetbalclub met regionale en maatschappelijke functie. Sportieve doelstelling is 
enerzijds met eerste elftal structureel uit te komen op (top) Tweede Divisie niveau en anderzijds een open en voor iedereen toegankelijke 
amateurvoetbalclub te zijn.  

FC Lienden, een voetbalclub 
 

• midden in samenleving, voor jong (jeugd) en oud (senioren, 35+, 45+, 60+), voor jongens en meisjes, voor mannen en vrouwen. Met prestatiegericht (top) en 
recreatief (breedte) voetbal. Met een balans tussen ambitie en ontspanning en een verbinding tussen jong en oud; 

  
• met binding met regio en met bij regio en sterke merk ‘de Betuwe’ passende identiteit en uitstraling. Inspelend op specifieke kenmerken regio en Betuwe zoals 

fruit, bloesem, tuinbouw, water en toerisme. FC Lienden, begrip in Betuwe en regio, waardig ambassadeur van Betuwe en  regio; 
 

• met eerste elftal dat herkenbaar, aantrekkelijk, strijdlustig voetbal speelt en waar thuiswedstrijden een aansprekende ambiance kennen. Elke thuiswedstrijd van 
FC Lienden moet bruisend ‘voetbalfeestje’ voor spelers, supporters, sponsors, en regio zijn;  

 
• met oog voor inzet en betrokkenheid van leden, vrijwilligers, kader en ouders én met een gezonde ambitie, gastvrij en een omgeving (ontmoetingsplaats) waar 

leden, vrijwilligers, sponsors, supporters zich thuis voelen en graag bij horen; 
 
• met faciliteiten/voorzieningen en accommodatie passend bij ambitie, uitstraling, kernwaarden en doelstellingen; alles in karakteristieke voetbalsfeer, cultuur en 

stijl;  
 

• werkend vanuit een eenduidige aanpak, met duidelijke, efficiënte en kwalitatieve organisatie en waar zaken als korte lijnen, wij-gevoel, samen sterk, afspraak is 
afspraak, samen handen uit de mouw en hands-on mentaliteit normaal zijn en gekoesterd worden; 

 
• met geïntegreerde organisatiestructuur, waarbij belang van zowel FC Lienden 1 als vereniging FC Lienden tot ontplooiing kan komen en geborgd wordt, en club 

zich naar buiten profileert als één FC Lienden (club, FC Lienden 1, sen., jeugd, business, supporters, maatschappelijk) met één gezicht, één identiteit en één 
uitstraling; 

 
• met oog voor stabiliteit en continuïteit; met helder beleid, transparante organisatie en verantwoord financieel beheer en toezicht; en met scheiding qua geldstromen 

(risico), aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid tussen de topvoetbalinrichting (FC Lienden1) en de (amateur)vereniging;  
 

• waar sportiviteit, respect en normen & waarden hoog in het vaandel staan; racisme en iedere vorm van discriminatie niet wordt getolereerd; en die 
maatschappelijk betrokken is bij de regio, daarbij samenwerking zoekend met partners, organisaties en instellingen op sociaal/maatschappelijk terrein en gebied van 
duurzaamheid.  

 


