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Op internet zijn verschillende definities te vinden van het woord vereniging. Wat opvalt is dat in bijna
alle definities het ‘gezamenlijke doel dat de leden nastreven’ terugkomt. Lac Frisia 1883 is een
vereniging. Al bijna 135 jaar streven de leden van deze vereniging een gezamenlijk doel na. Maar
welk doel is dat? Hebben we nog een gemeenschappelijk doel? Of zijn we, in lijn met de tijdsgeest,
ons meer aan het richten op onze persoonlijk doelen?
Ieder lid heeft natuurlijk zijn eigen redenen en doelen waarom hij lid is van onze vereniging. De één
wil zo hoog mogelijk voetballen en het beste uit zichzelf halen, de ander wil vooral veel gezelligheid.
Deze verschillende doelen kunnen prima naast elkaar bestaan, dat is geen enkel probleem. Sterker
nog, beide doelen versterken elkaar. Beide leden hebben elkaar nodig om hun persoonlijke doelen
mogelijk te maken. Wij zijn ondertussen een vereniging met wel 1100 leden maar we hebben elkaar
nog steeds nodig om onze persoonlijke doelen te bereiken.
Iedereen draagt bij
Gemeenschappelijk doel of persoonlijk doel, voor beide hebben we elkaar hard nodig. En daarom
gaan we met ingang van komende seizoen iedereen inzetten in de organisatie van onze prachtige
vereniging. De belangrijkste aanpassing is dat we de teams, samen met de verschillende commissies
verantwoordelijk gaan maken voor het reilen en zeilen van de organisatie op speeldagen. Elke week
weer zijn er verschillende taken die uitgevoerd moeten worden. Denk aan kantinediensten,
sportpark opzieners, welkomstdiensten en jeugdcommissie-kamer-werkzaamheden. Al die taken
gaan we met ingang van het nieuwe seizoen dus met z’n allen uitvoeren.
Opleiding
We zijn een voetbalvereniging en één van onze doelen is om spelers zo op te leiden tot goede en
complete voetballers. De voetbaltechnische vaardigheden, tactische en strategische inzichten, de
fysieke en mentale gesteldheid horen er allemaal bij. Maar ook op het gebied van fairplay,
regelkennis, omgaan met gezagsverhoudingen, het zijn allemaal onderdelen die bijdragen aan het
ontwikkelen van goede en complete voetballers. Daarom starten we dit seizoen, in eerste instantie
met de spelers van de selectieteams van de JO19 tot en met de JO14 (dus 2e-jaars D-spelers) met
spelregelavonden, scheidsrechterscursussen en het fluiten van wedstrijden. Wij zijn er van overtuigd
dat deze onderdelen bijdragen aan de ontwikkeling als speler.

Scheidsrechters
Daarnaast verdient de scheidsrechter ook meer aandacht en waardering. Komend seizoen maken we
een start met de beleidsnotitie ‘Scheidsrechter, van sluitstuk naar voetstuk’ waarin de positie van de
scheidsrechter meer aandacht krijgt en waarin ontwikkelingsmogelijkheden worden benoemd voor
leden of ouders die zich als scheidsrechter willen inzetten. De inzet van de selectiespelers sluit goed
aan bij deze notitie en is een prachtige combinatie met onze opleidingsdoelen.
Veilige omgeving voor onze jeugd
We zijn een grote vereniging met een enorme grote jeugdafdeling. Wij vinden afspraken over de
manier van omgaan met elkaar belangrijk omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen.
Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij in
onze vereniging alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals pesten, machtsmisbruik,
discriminerende, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe
aanzetten, ontoelaatbaar vinden. Jongeren zijn een kwetsbare doelgroep die wij zo goed mogelijk
willen beschermen. Daarom vragen wij vanaf dit nieuwe seizoen onze vrijwilligers die direct met onze
jongeren werken een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) aan de vereniging te overhandigen. Om dit
voor elkaar te krijgen zullen we ons aanmelden bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie om in
aanmerking te komen voor een gratis VOG voor onze vrijwilligers. Zodra de exacte procedure is
uitgewerkt informeren we de jullie uiteraard.
Inspiratiesessies
Tijden veranderen, net als de positie van een vereniging en de motieven en omstandigheden van
haar leden. Om als vereniging zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de, wellicht veranderende,
gemeenschappelijke en persoonlijke doelen gaan we komend seizoen een aantal inspiratiesessies
organiseren. We willen onze leden heel graag de ruimte geven om te werken aan datgene wat jullie
in een vereniging zoeken. We willen heel graag met elkaar opnieuw onze gemeenschappelijke doelen
en waarden definiëren en daarmee aan de slag te gaan. Wij zijn van mening dat een vereniging
bestaat bij de inzet en betrokkenheid van haar leden. Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Hoe
kan de vereniging bijdragen aan het welbevinden van haar leden? Op welke manier kunnen we dat
vormgeven? Welke gemeenschappelijke ambitie hebben we als vereniging? Wat is onze plaats in de
wijk? Wat is onze maatschappelijke betekenis als vereniging? Wat voor maatschappelijke betekenis
willen we eigenlijk hebben, voor de wijk en voor onze eigen leden? Komend seizoen gaan we
daarover graag met jullie in gesprek. Mocht je nu al ideeën hebben, of wil je een bijdrage leveren aan
dit proces dan hoef je niet te wachten tot de eerste inspiratiesessie wordt gehouden. Ideeën zijn
altijd welkom. Laat het maar weten aan de verenigingscoördinator.

Hartelijke groet,
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