
 
 

Visie 2025 V.V. Oosthuizen 
 
In 2030 is V.V. Oosthuizen een bruisende vereniging met ambitieuze maar realistische doelstellingen. 
Doelstellingen die afgestemd zijn op de verscheidenheid aan leden en teams. Doelstellingen die 
verschillend kunnen zijn maar wel met één gezamenlijke stip op de horizon.  
 
V.V. Oosthuizen is een vereniging met een dorps karakter voor Oosthuizen en omliggende dorpen, 
waarin plezier en prestatie samengaan. Sportief, gastvrij en maatschappelijk betrokken. 
 
Op sportief gebied bereiken we dit door een voetbaltechnisch beleid gericht op een continue 
ontwikkeling van jeugdspelers en jeugdtrainers met als doel doorstroom naar en aansluiting op 
selectie en overige senioren. Hierbij is het clubbeleid voor ieder lid duidelijk, zijn gedragsregels 
helder en breed gedragen en taken en bevoegdheden concreet verdeeld en toegewezen en voor 
iedereen vindbaar. Binnen de financiële mogelijkheden van de vereniging wordt geïnvesteerd in 
voetbal, in trainers, technische ondersteuning en materialen. 
 
Plezier en prestatie gaan heel goed samen. Iedere voetballer wil graag beter worden en het spelletje 
graag winnen. Er is ruimte in onze club voor recreatieve voetballers en we bieden prestatieve 
voetballers opgeleide (jeugd)trainers. Wij streven er naar dat, bij zowel de heren als de dames, de 
beste en meest talentvolle voetballers (graag) doorstromen naar de selectie.  
 
In 2030 zijn beide selecties (dames en heren) een stabiele 4e klasser met (als de kwaliteit en talent 
van de spelers het toelaat) een incidentele doorstroom naar de 3e klasse.   
 
Gastvrij zijn wij omdat iedereen die zich op de eerste plaats houdt aan het beleid, de 
omgangsnormen en gedragsregels, van harte welkom is. Nieuwe leden worden persoonlijk welkom 
geheten en bestaande leden worden transparant en integer geïnformeerd over besluiten van Bestuur 
en Jeugdbestuur die impact hebben op leden, ouders, vrijwilligers, sponsors of andere betrokkenen. 
Gastvrij zijn wij eveneens door te investeren in een brede betrokkenheid van genoemde doelgroepen 
bij inzet voor zelfwerkzaamheid. Een vereniging drijft immers op de belangeloze inzet van vele 
vrijwilligers en de financiële ondersteuning van loyale sponsors. Samen staan we sterker. Gastvrij zijn 
we niet op de laatste plaats ook door regelmatig evenementen te organiseren op onze voetbalvelden 
en in onze gezellige kantine. 
 
Onze maatschappelijke betrokkenheid wordt op de eerste plaats gevormd door onze rol in de 
samenleving, die gericht is op cohesie en het stimuleren van gezond bewegen. Alle groepen uit de 
lokale samenleving van Oosthuizen en omliggende dorpen komen bij elkaar op ons complex. Wij 
investeren verder in een representatieve en vooral duurzame accommodatie. Goed voor mens en 
milieu. Wij zijn bereikbaar/ toegankelijk voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn. 
Constructieve samenwerkingsverbanden met gemeente, scholen, onze vele en loyale sponsoren en 
andere (business)partners, dienen te leiden tot een bijdrage in ‘meer dan voetbal’. De keuze voor 
inzet van lokale ondernemers bij werkzaamheden aan en investeren in de accommodatie, is hier een 
voorbeeld van. 
 
Kortom, bij V.V. Oosthuizen voelt iedereen zich welkom, krijgt eenieder de ruimte zich op sociale en 
sportieve vlakken zich te ontwikkelen. En blijft iedereen tot in de lengte van dagen lid van of 
betrokken bij zijn of haar vereniging.  
 
De club is namelijk van ons allemaal, voor ons allemaal, een leven lang. 
 



Samen staan we sterker! 


