
Missie en Visie 

 

Missie (waar we voor staan) 

Voetbalvereniging De Jonge Spartaan wil binnen de woonkernen 
Middelharnis/Sommelsdijk en ver daarbuiten een toonaangevende vereniging zijn 
waar voetbal in al zijn verschijningsvormen wordt aangeboden met uitzondering 
van de betaalde voetbalsport. Bij voetbalvereniging De Jonge Spartaan kunnen 
zowel jong als oud , jongen of meisje, op verantwoorde wijze zowel recreatief als 
prestatiegericht de voetbalsport uitoefenen. In competitieverband wordt er op 
zaterdag gevoetbald. Op zondag zijn er geen activiteiten. Voetbalvereniging De 
Jonge Spartaan biedt leden, spelers en supporters een sportieve en veilige 
omgeving waarbij plezier, beleving en trots in alle geledingen voorop staan, maar 
waar er tevens respect wordt getoond voor elkaar, de tegenstander en de arbitrale 
leiding; dit alles binnen een actief verenigingsleven met een duidelijke structuur en 
waar geen onderscheid tussen de leden bestaat. Ieder lid van De Jonge Spartaan 
onderschrijft de kernwaarden Sportieve plicht, Sociale betrokkenheid en 
Saamhorigheid. 

 

Visie (waar we voor gaan) 

Bij voetbalvereniging De Jonge Spartaan is ieder individu van harte welkom om op 
zijn of haar eigen niveau te voetballen. Daarbij staat het plezier in het veld en bij 
activiteiten rond het voetballen centraal. De vereniging kent geen politieke kleur, 
heeft geen religieuze banden en voorkeuren of andere eigenschappen. Er wordt 
gekeken naar de mens als individu zonder deze in een normkader te plaatsen. 

Het lidmaatschap van voetbalvereniging De Jonge Spartaan is meer dan tijdens 
trainingen en wedstrijden tegen een bal trappen. We verwachten van de leden of 
ouders/verzorgers van de jeugdleden dat zij bereid zijn minstens één 
vrijwilligersactiviteit binnen de vereniging naast het voetballen uit te voeren; het 
zogenaamde verenigingswerk. Daarmee wordt voorkomen dat de werkzaamheden 
op de schouders van een beperkt aantal leden liggen. Uitgangspunt is dat 
vrijwilligheid geen vrijblijvendheid is; wie zich inzet als vrijwilliger, zet zich er ook 
echt voor in en pakt zijn of haar taak serieus op. De vrijwilligersactiviteiten voor de 
vereniging worden uitgevoerd om de betrokkenheid (en onderlinge contacten) te 
stimuleren en de daaruit voortkomende clubloyaliteit, c.q. -liefde. Deze loyaliteit en 
clubliefde vormen de basis voor de continuïteit en het voortbestaan van onze 
vereniging. Als vereniging waarderen we de inzet van onze vrijwilligers en staan we 
(op gepaste momenten) stil bij het werk wat de vrijwilligers verzetten. 

De senioren selecties (heren en dames) hebben een voorbeeldfunctie voor de jeugd 
en senioren, op het gebied van prestaties, maar zeker ook op het gebied van 
teamgeest en gedrag. De aantrekkingskracht en uitstraling van de eerste elftallen 
is belangrijk voor de hele vereniging. We streven ernaar om op middellange termijn 
met ons eerste elftallen (heren en dames) een stabiele 2e klasser te zijn en het 
tweede elftal reserve 2e/3e klasse, met technisch verzorgd voetbal en teams met 
spelers/speelsters die voor meer dan 90% uit de eigen jeugdopleiding komen. 

 



De lagere elftallen (breedte sport) en recreanten zijn een belangrijk onderdeel van 
onze vereniging. Plezier en presteren op een ieders nivo staat centraal. Deze 
spelers/speelsters zijn actief betrokken binnen onze vereniging. 

Het G-team maakt onderdeel uit van onze vereniging en is volledig geïntegreerd in 
de club. 

 

Onze jeugdleden zijn de toekomst van de vereniging. Het is daarom van cruciaal 
belang om veel aandacht te besteden aan het werven van en het opleiden van onze 
jeugdleden. We werken vanuit een voetbalbeleidsplan met op cruciale functies 
gediplomeerde trainers en technisch coördinatoren. We stellen een beleid op dat 
voor meerdere jaren geldt en waarin de focus ligt op het ontwikkelen van de 
voetbalvaardigheden van al onze jeugdleden, waarbij ieder zich op zijn/haar niveau 
ontwikkelt. Het uiteindelijke doel van de jeugdopleiding is het afleveren van spelers 
aan de selectieteams of spelers binden aan de recreatieve teams van de 
vereniging. Als vereniging investeren wij in mensen en middelen (opleidingen, 
trainingsplanners, certificeringsprogramma’s) en zoeken we actief de 
samenwerking met het overkoepelend orgaan (de KNVB) om onze jeugdopleiding 
verder te ontwikkelen. De Jonge Spartaan voert eenzelfde beleid voor zowel het 
jongens- als het meisjesvoetbal. 

 

In onze vereniging besteden we veel aandacht aan hoe we met elkaar en onze 
tegenstander omgaan. Dit is ook vastgelegd in een statuut normen en waarden. 
Het uitgangspunt bij het formuleren en het hanteren van de normen en waarden is 
een soort code: respect voor de ander, geweldloosheid, aanspreekbaarheid op wat 
toelaatbaar is en wat niet.  

 

De organisatiestructuur geeft iedereen die bij de club betrokken is helderheid in 
besluitvorming, aansturing en uitvoering. De structuur is beschreven en voor 
iedereen te raadplegen. Zowel bestuurders als commissieleden zijn toegankelijk en 
benaderbaar voor een ieder lid of ouder/verzorger. 

Om financieel gezond te blijven zijn onze schulden nooit hoger dan onze 
bezittingen, zodat we altijd een positief eigen vermogen behouden. Daarnaast 
hebben we voldoende geld in kas om aan onze betalingsverplichtingen te kunnen 
voldoen. Op deze manier kunnen we onze leden faciliteren in de uitvoering van hun 
sport. Onze inkomsten leunen op drie belangrijke pijlers: contributie, 
kantineopbrengst en sponsorgelden. 

Onze kantine Spartacus is het “thuishonk” waar onze leden en supporters elkaar 
ontmoeten in een gezellige ambiance. Het is een plek waar leden en supporters 
graag zijn en waar de niet-voetbal-gerelateerde evenementen worden 
georganiseerd voor de diverse doelgroepen binnen onze vereniging. 

We beschikken over een accommodatie, waar zowel wedstrijd- als 
trainingsfaciliteiten op dusdanige wijze geregeld zijn, dat we onze doelstelling qua 
voetbalprestaties kunnen halen. Het onderhoud van onze accommodatie is de 
verantwoordelijkheid van onze vereniging. Om de accommodatie in een goede staat 
te behouden, worden werkzaamheden uitgevoerd met inzet van onze vrijwilligers, 
die zorg dragen voor een perfecte staat van de accommodatie. 

 

 



===================== 

Presentatievorm: 

De Jonge Spartaan bestaat omdat: 
• We het beoefenen van de voetbalsport willen faciliteren in al zijn 

verschijningsvormen met uitzondering van de betaalde voetbalsport; dit 
doen we binnen een beschaafde, sportieve en veilige omgeving, zowel op 
sportief als recreatief niveau 

• We mensen in hun hobby en passie willen verbinden. 
• We het beoefenen van sport zien als opvoedende waarde. 
• We een sociale functie vervullen binnen de woonkernen 

Middelharnis/Sommelsdijk. 
• We een positieve bijdrage willen leveren aan de maatschappij. 

 
 

De Jonge Spartaan wil staan voor: 
• Een sociale verbondenheid in de club en daarbuiten. 
• Een grote betrokkenheid tussen haar leden en de vereniging. 
• Een uitnodigende houding waarbij iedereen gelijkwaardig is. 
• Een goede structuur, transparantie en open communicatie. 
• Respect en sportiviteit. 
• Veiligheid en hygiëne. 
• Financieel beleid gericht op Continuïteit als gevolg van een gezond 

financieel beleid. 
 

In de toekomst is De Jonge Spartaan: 
• Een club die werkt vanuit een helder en breed gedragen strategisch beleid. 
• Een ambitieuze, warme club waar een ieder bij wil horen en waar voor een 

ieder plaats is. 
• Een club met grote betrokkenheid tussen de leden. 
• Een club waar voor iedereen balans is tussen prestatief en recreatief 

voetbal. 
• Een club waar het hoogst haalbare sportieve niveau wordt nagestreefd 

binnen de vooraf vastgestelde en verantwoorde kaders. 
• Een club waar alle leden langdurig lid willen blijven. 
• Een club die uitblinkt in de invulling van haar maatschappelijke betekenis. 

 

De Jonge Spartaan blinkt uit in: 
• Het bieden van ruimte aan een iedereen ongeacht afkomst, niveau of 

ambitie. 
• Haar vrijwilligersbeleid dat zorgt voor kwantitatief en kwalitatief voldoende 

betrokken vrijwilligers. 
• De sterke verbinding en samenhang tussen de leden van teams van zowel 

prestatief als recreatief niveau. 
• De verbinding tussen onze sponsoren (het bedrijfsleven) in de regio. 
• Een duidelijke structuur waarin taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden zijn vastgelegd. 
• Transparantie over realisatie van gestelde doelen en transparantie in 

actuele communicatie. 
 

 


