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VDZ is bijna 100 jaar een bloeiende voetbalvereniging. Met actieve en betrok-
ken voetbalvrienden en vrijwilligers. In een vertrouwde sfeer waarin iedereen 
zich veilig en welkom voelt. Een inclusieve voorbeeldclub waar je moeiteloos 
je weg vindt en waar je snel een passende rol kiest. Van jong tot oud. VDZ 
biedt ruim 1.500 leden de mo gelijkheid om met onderling respect en plezier 
te voetballen. Iedereen wordt uitgedaagd om te ontwikkelen op zijn of haar 
eigen niveau. Met een divers en flexibel voetbal,- en sportaanbod dat uitste-
kend is georganiseerd voor en door oude en nieuwe generaties. Dat maakt 
VDZ de open ontmoetingsplaats voor voetbalvrienden en wijkgenoten die 
worden uitgenodigd om te sporten en te bewegen. En om actief te zijn bij de 
vereniging.  

Welkom bij VDZ



Ons karakter

OPEN

ZELFVERZEKERDUITDAGEND

VERTROUWD BETROKKEN

Voetbal 
met meer

plezier

We zijn uitnodigend en we staan open voor iedereen. 
We zijn een inclusieve en open club die steeds de 

buitenwereld binnen laat. We zijn samenwerkend en onder-
houden goede relaties met elkaar en met de omgeving.

We zijn ambitieus en continu in 
ontwikkeling. Daarin zijn we daadkrach-

tig en prikkelend. Met daadkracht, lef 
en enthousiasme weten we te 

volharden om nog eens 100 jaar 
mee te kunnen

We zijn de samenleving in het klein
We voelen ons verbonden en we hebben 

oog en respect voor elkaar. We zijn voetbal-
vrienden onder elkaar die elkaar ontmoeten 

in veilige en vertrouwde omgeving waar 
altijd wat te doen is .

We zijn helder en zichtbaar. We staan 
voor wie we zijn en waar we in geloven. 
Je herkent ons steevast aan onze kleuren 
en aan onze grenzen. Voetbal staat in alles 
centraal.

VDZ is sociaal, warm en sfeervol. We zijn 
leden en vrijwilligers die allemaal meebou-
wen aan een bloeiende en soiale club waar 
het gaat om voetbaplezier voor iedereen.

Onze kracht
Waar we 
bekend 
om willen zijn 

Onze aspiratie
Wat we constant 
verbeteren 
en vernieuwen

Ons fundament
Wat we 
koesteren 
en bewaken

dat we laten zien in ons gedrag, onze 
communicatie en in onze uitstraling



Plezier      Voetbalplezier staat voorop bij alles wat we doen en bedenken. 

Prestatie    Steeds beter presteren. Iedereen op zijn/haar eigen niveau.

Onderling respect  We tonen respect naar elkaar en laten iedereen in zijn/haar waarde. 

Veilig     Een veilige omgeving waar iedereen zichzelf kan zijn. 

Duurzaam    Verantwoordelijk en bewust voor mens, natuur en milieu. 

Inclusief     Een vereniging waar iedereen meetelt én meedoet.

Sportief gedrag   Respect en waardigheid naar tegenstanders en scheidsrechters.

Goed georganiseerd  Een nette, sportieve en professioneel georganiseerde vereniging. 

Financieel gezond    Een financieel gezonde basis.

Voetbalkwaliteit   Een goede en solide voetbalacademie.

Maatschappelijk   Gedreven om maatschappelijk bij te dragen.

De basis elf van VDZ
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