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1. Missie & Doelstellingen:

Missie vereniging:

DBGC wil de leden de mogelijkheid geven om na hun actieve carrière als
voetballer zich op recreatief gebied te kunnen ontspannen.
Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen.
Door deze vorm van ontspanning blijven zowel het verenigingsgevoel, de
conditie als het voetballend vermogen behouden.
De vereniging dient de mogelijkheden te scheppen om deze vorm van voetballen
te kunnen uitvoeren.

Missie recreanten:

De recreanten dragen naar buiten toe de positieve uitstraling die de vereniging
bied.
Zij zullen zich ten alle tijden correct gedragen. Dit geld zowel voor, tijdens en
na de training.

Suggesties, klachten of onregelmatigheden zullen worden gemeld aan het
aanspreekpunt van de recreanten. Die zal dan verdere actie ondernemen.
Eindverantwoording ligt bij het aanspreekpunt van de recreanten. Aanwijzingen
dienen dus ten alle tijden te worden opgevolgd.
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Doelstellingen:

Het op een verantwoorde manier afbouwen van de actieve voetbal carrière waar
de volgende aspecten van belang zijn:
1.
plezier en ontspanning
2.
lichaamsbeweging
3.
betrokkenheid bij de vereniging

Door op latere leeftijd de mogelijkheid te houden van het wekelijks bezig zijn
met het favoriete spelletje komen bovengenoemde aspecten ten volste tot hun
recht.

Het plezier en de ontspanning heeft voor vele een positief resultaat.

De lichaamsbeweging geeft een gevoel van voldoening.

De betrokkenheid met de vereniging heeft tot gevolg dat familie, kinderen en
zelfs kleinkinderen de weg naar de vereniging weten te vinden.
Positief aspect nieuwe leden.

Naar behoefte zal enkele keren per jaar een wedstrijd worden georganiseerd
tegen een gelijkwaardig team.

Tevens zal getracht worden jaarlijks een toernooi te organiseren ter afsluiting
van het seizoen. Hierbij zullen de lagere elftallen, de zaalrecreanten en teams
met de dezelfde doelstelling van andere verenigingen worden uitgenodigd.

Plezier, gezelligheid en ontspanning is het motto van deze dag.
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Samenstelling:

Aanspreekpunt recreanten:

Tony Knops.

Bij afwezigheid:

Piet Bakelaar.

Verzorgt de administratieve werkzaamheden zoals:
1.
2.
3.

Bijhouden van de trainingsopkomst.
Wekelijks per briefing en via www.dbgc.nl teams/dbgc recreanten
Regelt de wasbeurt per tourbeurt

Bij afwezigheid:
Ad Jacobs.

1.

Is tevens aanspreekpunt voor de donderdagtraining wat betreft de
recreanten.
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