
Missie,	  Visie	  en	  Doelstelling	  van	  Volleybalvereniging	  Far	  Ut	  

Met	  dit	  stuk	  willen	  we	  aangeven	  wat	  de	  drijfveer	  is	  van	  onze	  vereniging,	  het	  bestuur	  en	  de	  vele	  
vrijwilligers.	  Hoe	  beleven	  we	  onze	  vereniging	  vandaag,	  morgen	  en	  hierna	  en	  wat	  is	  onze	  doelstelling.	  

	  

1 Missie	  
De	  volledige	  statutaire	  naam	  van	  onze	  vereniging	  luidt:	  “Christelijke	  Volleybalvereniging	  Far	  Ut”.	  	  
Deze	  achtergrond	  is	  medebepalend	  voor	  onze	  missie	  hoe	  we	  als	  leden	  willen	  zijn,	  hoe	  we	  met	  elkaar	  
willen	  omgaan	  en	  hoe	  we	  in	  de	  samenleving	  willen	  staan.	  

	  Far	  Ut	  wil	  een	  vereniging	  zijn	  met	  een	  positieve	  uitstraling	  naar	  een	  ieder	  toe.	  Iedereen	  moet	  zich	  
binnen	  onze	  vereniging	  thuis	  voelen,	  zowel	  op	  recreatieve	  als	  op	  competitieve	  manier.	  Dit	  ongeacht	  
levensovertuiging,	  geslacht	  en	  seksuele	  voorkeur.	  

Far	  Ut	  wil	  meewerken	  aan	  een	  positief	  en	  sociaal	  samenlevingsklimaat	  in	  Jutrijp-‐Hommerts.	  

Far	  Ut	  wil	  bovenal	  een	  gezellige,	  sociale	  vereniging	  zijn	  waarin	  iedereen	  (	  jong,	  oud,	  speler	  en	  
vrijwilliger	  )	  zich	  thuis	  voelt	  en	  waar	  elke	  betrokkene	  met	  plezier	  naar	  toe	  komt.	  

Het	  beoefenen	  van	  de	  volleybalsport	  heeft	  een	  duidelijke	  vormende	  waarde.	  Al	  doende	  leert	  men.	  
Een	  aantal	  elementen	  die	  buiten	  de	  vereniging	  belangrijk	  zijn:	  afspraken	  maken	  en	  nakomen,	  
zelfdiscipline,	  groepsbewust	  zijn	  en	  samenwerken,	  verantwoordelijkheidsgevoel,	  
doorzettingsvermogen…………	  

Van	  onze	  leden	  verwachten	  wij	  	  dan	  ook	  dat	  ze	  deze	  missie	  onderschrijven	  en	  hier	  naar	  vermogen	  
een	  bijdrage	  aan	  leveren.	  We	  willen	  graag	  een	  wisselwerking	  nastreven	  tussen	  de	  leden	  en	  de	  
vereniging	  m.a.w.	  “Wat	  kan	  Far	  Ut	  mij	  bieden	  en	  wat	  kan	  ik	  voor	  Far	  Ut	  betekenen?”	  

Vrijwilligers	  nemen	  een	  belangrijke	  plaats	  in:	  zonder	  hun	  inzet	  is	  het	  vrijwel	  onmogelijk	  een	  
vereniging	  draaiende	  te	  houden.	  Het	  streven	  om	  op	  een	  zo	  goed	  mogelijk	  niveau	  te	  presteren	  met	  
een	  of	  meerdere	  van	  onze	  teams	  moet	  worden	  ondersteund	  met	  goede	  hulpmiddelen	  en	  er	  moet	  
ruimte	  gegeven	  worden	  aan	  eigen	  initiatieven.	  

	  



2 Visie	  	  
Met	  deze	  visie	  willen	  we	  aangeven	  waarvoor	  we	  als	  vereniging	  staan.	  We	  willen	  bewust	  geen	  
“gedragscodes”	  in	  het	  leven	  roepen,	  maar	  streven	  er	  wel	  naar	  elk	  lid	  aan	  te	  zetten	  bepaalde	  
kernwaarden	  na	  te	  leven	  en	  deze	  uit	  te	  stralen	  om	  zo	  een	  waardig	  vertegenwoordiger	  te	  zijn	  van	  
onze	  vereniging.	  
	  

2.1 Openheid	  
Iedereen	  binnen	  en	  buiten	  de	  vereniging	  moet	  vrij	  zijn	  om	  zowel	  positieve	  als	  negatieve	  kritiek	  te	  
uiten.	  Dit	  kan	  open	  of	  discreet	  via	  het	  bestuur	  van	  de	  vereniging	  wiens	  gegevens	  te	  vinden	  zijn	  op	  
onze	  website.	  In	  alle	  gevallen	  vermijden	  we	  roddel	  en	  achterklap.	  	  Het	  dorpshuis	  is	  dus	  niet	  altijd	  de	  
uitgelezen	  plek	  om	  problemen	  of	  meningsverschillen	  	  te	  bespreken.	  
	  

2.2 Respect	  
Elk	  lid,	  vrijwilliger	  en	  supporter	  van	  Far	  Ut	  moet	  een	  ander	  behandelen,	  zoals	  hij	  of	  zij	  zelf	  behandeld	  
zou	  willen	  worden.	  Meer	  in	  detail	  komt	  dit	  neer	  op:	  

• Er	  moet	  respect	  zijn	  voor	  de	  bestuursleden	  en	  de	  vrijwilligers.	  Zonder	  hun	  inzet	  is	  het	  
onmogelijk	  om	  een	  vereniging	  draaiende	  te	  houden.	  	  

• Er	  moet	  respect	  zijn	  voor	  de	  tegenstander,	  hun	  entourage	  en	  de	  scheidsrechters.	  	  

• Er	  moet	  respect	  zijn	  voor	  de	  sponsoren	  wiens	  bijdrage	  essentieel	  is.	  	  

• Respect	  vragen	  wij	  ook	  voor	  de	  faciliteiten	  die	  ons	  ter	  beschikking	  worden	  gesteld	  en	  de	  inzet	  
van	  personeelsleden	  van	  de	  diverse	  sportzalen	  om	  deze	  netjes	  te	  houden.	  Laat	  de	  
kleedkamers	  netjes	  achter	  en	  ruim	  vuilnis	  op.	  	  

• Respecteer	  de	  trainers	  die	  veel	  vrije	  tijd	  besteden	  	  om	  jou	  zo	  goed	  mogelijk	  te	  begeleiden.	  
Kom	  op	  tijd	  naar	  trainingen	  en	  meld	  je	  afwezigheid.	  	  

• Respect	  houdt	  ook	  in	  dat	  we	  onze	  mobiele	  telefoon	  opgeborgen	  laten	  tijdens	  de	  training,	  
opwarming	  en	  wedstrijd.	  	  

• We	  blijven	  te	  allen	  tijde	  beleefd	  en	  hoffelijk.	  
	  

2.3 Eerlijkheid	  
Wij	  zijn	  fair	  tegenover	  iedereen.	  Sportiviteit	  hebben	  wij	  hoog	  in	  het	  vaandel.	  Ook	  bij	  verlies	  wensen	  
wij	  de	  tegenstander	  steeds	  met	  een	  glimlach	  proficiat.	  
	  



2.4 Gezondheid	  
Alcohol,	  tabak	  en	  drugs	  gaan	  niet	  samen	  met	  sport	  en	  zijn	  verboden	  tijdens	  de	  trainingen	  en	  
wedstrijden.	  	  Inbreuk	  hierop	  door	  jeugdspelers	  wordt	  onmiddellijk	  doorgegeven	  aan	  de	  betrokken	  
ouders.	  

We	  vragen	  om	  gezond	  te	  eten	  en	  voldoende	  te	  drinken	  tijdens,	  	  maar	  ook	  buiten	  het	  sporten.	  
Sporten	  draagt	  bij	  tot	  een	  gezonde	  levensstijl.	  Verknoei	  het	  niet	  met	  een	  ongezond	  eetpatroon.	  Rust	  
voldoende	  voor	  een	  wedstrijd	  en	  training	  

Uiteraard	  is	  doping	  ten	  strengste	  verboden	  en	  wie	  hierop	  wordt	  betrapt,	  wordt	  zonder	  pardon	  uit	  de	  
vereniging	  gezet.	  

	  

2.5 Verantwoordelijkheidszin	  en	  groepsgeest	  
Iedereen	  binnen	  de	  vereniging	  moet	  beseffen	  dat	  de	  ene	  of	  de	  andere	  actie	  nooit	  zonder	  gevolg	  is.	  
Volleybal	  is	  een	  groepsport	  en	  dat	  brengt	  	  bepaalde	  verantwoordelijkheden	  met	  zich	  mee.	  Het	  
naleven	  van	  groepsafspraken	  is	  heel	  belangrijk.	  

Zo	  verwachten	  we	  actieve	  deelname	  aan	  extra	  sportieve	  activiteiten	  van	  onze	  vereniging.	  Deze	  
activiteiten	  kunnen	  belangrijk	  zijn	  voor	  fondsenwerving	  en	  het	  sociale	  saamhorigheidsgevoel	  	  binnen	  	  
Far	  Ut.	  
	  

2.6 Toegankelijkheid	  	  
Iedereen	  is	  welkom	  bij	  Far	  Ut.	  Mede	  daarom	  streven	  we	  ernaar	  om	  het	  niveau	  van	  de	  teamgelden	  
onder	  controle	  te	  houden.	  Er	  wordt	  ook	  een	  korting	  voorzien	  indien	  meerdere	  leden	  van	  hetzelfde	  
gezin	  zich	  willen	  aansluiten.	  

	  

	  

3 Doelstelling	  
De	  doelstelling	  van	  Far	  Ut	  is	  dat	  we	  met	  elkaar	  onze	  sport	  in	  harmonie	  kunnen	  beleven.	  

	  

∞	  
	  


