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Missie en Visie.
Door de hernieuwde werking is VK Heindonk sinds 2014-2015 een: door ouders en vrijwilligers gedragen
club.
Door middel van een bevraging bij de trainers en alle ouders van de jeugdspelers einde 2014 is de hieronder
vermelde visie en missie en bestaansreden van de jeugdopleiding herwerkt, werden de kernwaarden van de
club aangeduid en werd een nieuwe slogan gekozen.

Onze visie:
Bij VK Heindonk staan de (jeugd)spelers centraal. VK Heindonk is een club die gebouwd is op inzet van
vrijwilligers, spelers en niet-spelers, ouders die zich belangeloos inzetten, met een groot hart voor voetbal in
Heindonk en alles wat daarbij komt kijken.
Voetbal is een sport, met respect, een teamsport en inzicht, voetbal is emotie, amusement en teamwerk,
voetbal is deel van ons sociale leven, voetbal is een ontspannende sportinspanning met kameraden en een
plaats waar onze spelers en hun familie, supporters, sympathisanten zich goed voelen, dit alles is meer dan
voetbal.
Onze slogan is dan ook: VK

Heindonk , ... meer dan voetbal!

Onze missie:
VK Heindonk staat voor een gedragen en onderbouwde visie,. Een voetbalclub die via een gezonde ambitie
en een duidelijk afgelijnd budget, een stabiele positie in het provinciaal voetbal behoudt. VK Heindonk stelt
zich tot doel dit te realiseren door fair play en respectvol voetbal te brengen. Verder is het een doel om
binnen enkele jaren in de seniores te spelen met zoveel mogelijk spelers, opgeleid in eigen jeugdreeksen, of
kwalitatieve spelers aan te trekken die zich thuis voelen bij onze club en de waarden van onze club
onderschrijven.
Dit gekoppeld aan een lange termijn focus op de jeugdopleiding.
Deze missie en waarden lopen door van ons bestuur, naar onze spelers (jeugd en seniors),
ouders, supporters en onderlinge dialoog via een systeem van ploegmanagers die op regelmatige basis
samenzitten met het bestuur en jeugdcoördinator.
Wij hopen met onze voetbalclub tevens een bijdrage te leveren aan het sociale leven van de gemeente
Heindonk.
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Bestaansreden van de jeugdopleiding:
In een familiaal en lokaal kader en onder begeleiding van zoveel mogelijk gediplomeerde trainers, goed
opgebouwd, doordacht en fair play voetbal (leren) spelen.
Dit via sportieve en pedagogisch begeleiding met oog voor het kind. Het trainen en aanleren van de
voetbalsport, maar ook het ontwikkelen van sociale vaardigheden en er een prettige & gezonde
vrijetijdsbesteding van maken.

Onze club kernwaarden zijn:

-

Respect
Fun
Kameraadschap
Teamwerk
Discipline

Wat we samenvatten in onze slogan: “VK Heindonk, ... Meer dan voetbal!

