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 Missie en Visie 

 Wat is VVG’25 en haar missie  ? 

 VVG’25 is een voetbalvereniging uit Gaanderen die sinds 1925 zowel prestatie- als 
 recreatief voetbal aanbiedt voor jong en oud. De missie van VVG’25 luidt: 
 Het bieden van een (sociaal) veilige en sportieve omgeving waarin jong en oud, actief of 
 passief deel kunnen nemen aan de voetbalsport of andere activiteiten binnen de vereniging. 

 Visie 

 Met onze evenwichtige vrijwilligersorganisatie zijn wij verbonden met maatschappelijke 
 partijen in en rond Gaanderen, de lokale overheid en de KNVB. Wij stimuleren de 
 prestatieve en recreatieve beoefening van de voetbalsport en dragen actief bij aan de 
 leefbaarheid van het dorp Gaanderen. De gezondheid en het plezier van onze leden staat 
 hierbij voorop. 
 Wij geven mensen gelegenheid tot sporten, ontmoeten en participeren in onze vereniging. 
 Dit door het creëren van een (sociaal) veilige omgeving en door het bieden van 
 voorzieningen, middelen en ondersteunigsvormen die voldoen aan de eisen die daaraan 
 worden gesteld. 
 Plezier beleven en je thuis voelen staat bij ons voorop. 
 Het is voor ons vanzelfsprekend dat alle leden een bijdrage leveren aan onze vereniging. 
 Iedereen draagt bij! 

 VVG’25 is van ons samen! 

 Technische Commissie Senioren 

 Verantwoording 
 Het ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden op het technische beleid om uiteindelijk te 
 kunnen zorgdragen dat zowel prestatie- als recreatief voetbal optimaal functioneert 
 De technische commissie(TC) is een zelfstandig werkzaam adviesorgaan binnen VVG’25. 
 Het hoofdbestuur heeft beperkte inhoudelijke zeggenschap over TC-aangelegenheden. Het 
 hoofdbestuur kan het beleid van de TC goed-, dan wel afkeuren. Het hoofdbestuur kan 
 tevens optreden bij geschillen tussen TC en derden en ook bij onderlinge geschillen binnen 
 de TC. De uitspraken van het hoofdbestuur in deze geschillen zijn dan bindend. 
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 Samenstelling commissie 
 De commissie bestaat uit 3 leden: Frank Dieker (aanspreekpunt voor het 1e elftal), Pietro 
 Monasso (2e elftal en dames1) en Duncan Hendriks ( lagere seniorenteams). De leden 
 nemen als commissie gezamenlijk besluiten. 

 Taken Technische Commissie 
 De technische commissie gaat over het voetbaltechnisch beleid en de voetbaltechnische 
 zaken. 
 De taken van de commissie zijn: 

 ●  Verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het voetbaltechnische beleid. 
 ●  Het samenstellen en indelen van de teams in de juiste competitie. Spelers wordt 

 gevraagd naar hun voorkeur maar de commissie bepaalt de uiteindelijke indeling. 
 ●  Het benaderen, aanstellen en begeleiden van de juiste (gediplomeerde) trainers en 

 leiders. 
 ●  Advies uitbrengen aan het hoofdbestuur met betrekking tot voetbaltechnische zaken 

 en de aanschaf van materialen. 
 ●  De technische commissie treedt ondersteunend, regulerend en adviserend op ten 

 aanzien van de spelende leden van VVG’25. 

 Visie 

 Doel 
 De missie van VVG’25 is dat het een vereniging wil zijn waarmee spelers een maximale 
 binding hebben, zodat men van jong tot oud bij de vereniging wil voetballen op zaterdag en 
 zondag. Doordat er sprake is in een splitsing in de hoofdgroepen prestatie en recreatief 
 voetballen, zijn ook de doelstellingen op deze manier benaderd. Het hoofddoel van onze 
 vereniging is “voetballen en trainen”. Het doel van de technische commissie is enerzijds het 
 zo goed mogelijk te laten presteren van de selectie elftallen op een zo hoog mogelijk niveau, 
 anderzijds de recreatieve elftallen op het gewenste niveau actief te laten zijn, zodat zij 
 zoveel mogelijk plezier beleven aan de voetbalsport. 

 Prestatiegericht voetbal 
 Voor selectie-elftallen staat prestatie op korte/lange termijn centraal. Prestatievoetbal wordt 
 gespeeld door het 1e en 2e elftal op zondag. 
 Recreatiegericht voetbal 
 Voor niet-selectie elftallen; plezier in het voetbalspel staat centraal. Recreatie voetbal wordt 
 gespeeld door alle overige heren- en dames-seniorenelftallen alsmede door de zaalteams. 

 Het bestuur wil een herkenbaar beleid voeren waarin de “overall” visie breed gedragen 
 wordt, waarbij een individuele sporter, vanuit de jeugd, zich kan ontwikkelen tot een 
 voetballer in een voor hem/haar passende voetbalomgeving. Dit vraagt om een 
 professionele benadering op het gebied van training, materialen, uitrusting en accommodatie 
 (velden/kleedkamers/ behandelruimte verzorging). Het spreekt voor zich dat ook 
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 professionaliteit is vereist van trainers, begeleiders en bestuurders. 

 VVG’25 kent een viertal verschillende structuren waarbinnen onze voetballende leden hun 
 sport bedrijven: 

 ★  Prestatievoetbal 
 ★  Jeugdvoetbal 
 ★  Dames- en seniorenvoetbal 
 ★  Zaalvoetbal 

 Prestatievoetbal 
 De prestaties die de 1e selectie binnen VVG’25 levert zijn vaak medebepalend voor het 
 gezicht van de vereniging. Het eerste elftal van de vereniging vormt daarom dan ook de 
 belangrijkste groep m.b.t. prestatievoetbal. Daarom dient er gestreefd te worden naar een zo 
 hoog mogelijk voetbalniveau, waarbij de prestatie centraal staat. Hiervoor dient een goede 
 en brede selectie als fundament. De selectie bestaat uit zoveel mogelijk (jeugd)spelers uit 
 Gaanderen en omstreken waarbij het werven van spelers bij andere verenigingen en/of het 
 betalen van spelers nadrukkelijk wordt uitgesloten. 
 Uitgangspunt is om de selectiespelers in staat te stellen zo optimaal mogelijk te kunnen 
 laten presteren, binnen de mogelijkheden van de vereniging. Het eerste selectieteam 
 bepaalt in hoge mate de prestatieve uitstraling van de vereniging. Het tweede selectieteam 
 heeft naast de eigen prestatie, ook een belangrijke rol in de opvang van en ondersteuning 
 aan de doorstromende jeugdspelers. 
 Om deze doorstroming te bevorderen biedt VVG’25 de mogelijkheid aan 2 jeugdspelers deel 
 te nemen aan de training van de 1e selectie op de donderdag training. Daarnaast trainen 2e 
 jaars JO19-1 spelers na de winterstop - waar mogelijk - mee met zondag2 om de overstap 
 naar de senioren zo goed mogelijk voor te bereiden. Voor de 2e jaars JO19-2 spelers geldt 
 dat ze - waar mogelijk - na de winterstop al af en toe meespelen in de recreatieve 
 seniorenteams op zondag.. 

 Dames- en recreatief voetbal (inclusief zaalvoetbal) 
 Niet-selectie teams 
 Geen specifieke doelstelling maar niveau passend bij de capaciteiten van het betreffende 
 team. Dit staat of valt met de kwaliteit van de spelersgroepen en kan dus per seizoen 
 verschillen. Dit kan geschieden in 1 of meerdere teams. Het plezier in de voetbalsport staat 
 centraal. Teams zullen op niveau worden ingedeeld in diverse klassen. Elke speler moet op 
 zijn niveau het voetbalspel kunnen beoefenen binnen VVG’25, waarbij continu plezier in het 
 voetballen en het zich prettig voelen bij onze vereniging voorop staat. 

 Niveau 

 Prestatieteams 
 De primaire doelstelling van het technisch beleid van VVG’25 is de prestatieve teams op een 
 zo hoog mogelijk niveau te laten voetballen. Resultaten als een kampioenschap zijn geen 
 doel op zich en worden ook niet als meetinstrument voor behaalde successen gebruikt. 
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 Prestatieteam – Zondag 1 
 Voor het prestatieteam op de zondag (zondag 1) is als doel gesteld om minimaal derde 
 klasse niveau te spelen. Gezien de kwaliteit van de laatste jaren is hier het doel aan toe 
 gevoegd om de komende jaren uit te groeien tot een stabiele tweede klasser. 

 Prestatieteam – Zondag 2 
 Voor het prestatieteam op de zondag (zondag 2) is als doel gesteld om minimaal tweede 
 klasse te spelen. 

 Om zondag1 en zondag2 optimaal te laten presteren bestaat de 1e selectie op de 
 dinsdag-training uit 18 veldspelers en 2 keepers. Op de donderdag-training bestaat de 1e 
 selectie uit 16 veldspelers, 2 keepers en 2 jeugdspelers. 
 Voor zondag2 geldt dat op beide trainingsavonden minimaal 14 veldspelers en 2 keepers 
 beschikbaar zijn. 

 Recreatieve teams 
 Op recreatief gebied, dit geldt voor alle trainers en leiders van recreatief ingestelde teams, 
 staat het plezier van de spelers altijd voorop. Het streven is zoveel mogelijk spelers plezier 
 te laten hebben in het spel en de vereniging. De nadruk moet hierbij niet liggen op de 
 technische opleiding van de spelers maar op het plezier hebben tijdens of rondom de 
 activiteiten binnen de vereniging. VVG’25 streeft er naar dat elk lid minimaal 1x in de week 
 traint. 
 Daarnaast moet elke speler op het niveau actief zijn, waarop hij of zij zich het meest prettig 
 voelt. Dit bevordert de sfeer binnen de vereniging en zorgt op de lange termijn voor meer 
 recreatieve leden. 

 Doelstellingen seizoen 2021 - 2022 
 Zondag1  Plaats 5 t/m 9 in 2e Klasse 

 Zondag2  Plaats 4 t/m 9 in 2e Klasse 

 Dames1  Promotie naar 4e Klasse 

 Behoud van 3 lagere seniorenteams: 3e, 4e en 5e 

 Gezamenlijk trainen 4e, 5e en zat2 op woensdagavond 

 JO19-2 na de winterstop integreren in lagere seniorenteams 

 Behoud van 4 zaalvoetbalteams 

 All-stars VVG’25 meer betrekken bij vereniging 
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