
Samen	  scoren	  voor	  Gaanderen!	  
	  
Termen	  als	  maatschappelijke	  betrokkenheid,	  burgerparticipatie,	  leefbaarheid	  en	  eigen	  
kracht	  zijn	  of	  worden	  belangrijke	  begrippen	  in	  onze	  maatschappij.	  VVG	  ‘25	  wil	  de	  
komende	  jaren	  onder	  andere	  met	  een	  nieuwe	  accommodatie	  laten	  zien	  dat	  voetbal	  veel	  
meer	  is	  dan	  alleen	  een	  spelletje	  en	  een	  voetbalclub.	  We	  willen	  wat	  betekenen	  voor	  de	  
inwoners	  van	  Gaanderen	  en	  de	  jeugd	  in	  het	  bijzonder.	  
	  
Onze	  missie:	  
Het	  bieden	  van	  een	  (sociaal)	  veilige	  omgeving	  aan	  alle	  mensen,	  om	  actief	  of	  
passief	  te	  kunnen	  deelnemen	  aan	  de	  voetbalsport.	  
	  
Wij	  denken,	  dat	  we	  door	  de	  bijzondere	  rol	  die	  een	  voetbalclub	  vervult	  in	  de	  
samenleving,	  kunnen	  bijdragen	  aan	  een	  positief	  klimaat	  van	  gezond	  opvoeden	  en	  
opgroeien	  van	  de	  Gaanderense	  jeugd.	  Daarnaast	  zijn	  er	  binnen	  de	  vereniging	  meer	  dan	  
honderd	  vrijwilligers	  actief	  die	  ook	  op	  deze	  manier	  hun	  steentje	  bijdragen	  aan	  de	  
leefbaarheid	  van	  het	  dorp.	  
Voetbal	  is	  leuk,	  leerzaam	  en	  gezond.	  Daarbij	  bereikt	  voetbal	  alle	  lagen	  van	  de	  bevolking	  
en	  brengt	  het	  mensen	  samen.	  Voetbal	  is	  van	  en	  voor	  iedereen.	  	  
	  
Verenigingen	  hebben	  een	  belangrijke	  maatschappelijke	  functie.	  Een	  club	  is	  een	  tweede	  
thuis	  waar	  mensen	  samen	  komen	  en	  zich	  kunnen	  ontwikkelen.	  Mensen	  die	  elkaar	  op	  
andere	  plekken	  niet	  zo	  snel	  ontmoeten,	  omdat	  ze	  een	  andere	  opleiding,	  cultuur	  of	  religie	  
hebben,	  vinden	  elkaar	  in	  de	  passie	  voor	  hun	  club.	  Wij	  geven	  mensen	  gelegenheid	  tot	  
ontmoeten	  en	  participeren	  in	  onze	  vereniging,	  door	  het	  creëren	  van	  een	  sociaal	  veilige	  
omgeving	  en	  door	  het	  bieden	  van	  voorzieningen,	  accommodatie,	  middelen	  en	  
ondersteuningsvormen,	  die	  voldoen	  aan	  de	  eisen	  die	  daaraan	  worden	  gesteld.	  
	  
Het	  is	  voor	  ons	  vanzelfsprekend	  dat	  alle	  leden	  een	  bijdrage	  leveren.	  Iedereen	  doet	  mee!	  
Overal	  waar	  voetbal	  is	  komen	  mensen	  samen.	  Dat	  biedt	  kansen	  voor	  begrip,	  
vriendschap,	  ontwikkeling	  en	  integratie.	  Door	  die	  verbindende	  kracht	  kan	  voetbal/sport	  
in	  combinatie	  met	  de	  school	  een	  verschil	  maken	  en	  bijdragen	  aan	  de	  leefbaarheid	  van	  
een	  toekomstbestendig	  Gaanderen.	  	  
Een	  trainer/leider	  is	  ook	  meer	  dan	  een	  coach.	  Hij	  heeft	  een	  voorbeeldfunctie,	  en	  dat	  gaat	  
verder	  dan	  alleen	  voetbaltraining.	  Als	  “begeleider”	  heeft	  hij	  ook	  een	  zekere	  
verantwoordelijkheid	  bij	  het	  aanleren	  van	  levensvaardigheden.	  	  
Voetbal	  is	  geen	  oplossing	  voor	  alle	  maatschappelijke	  problemen,	  maar	  het	  heeft	  wel	  de	  
unieke	  positie	  om	  moeilijke	  doelgroepen	  te	  bereiken	  en	  verbindingen	  te	  leggen.	  
VVG	  ’25	  zorgt	  er	  voor	  dat	  684	  leden	  en	  een	  groot	  aantal	  supporters	  elkaar	  ontmoeten	  en	  
met	  elkaar	  kunnen	  genieten	  van	  sport	  en	  bewegen!	  
	  
Samen	  sterker	  dan	  alleen	  
VVG	  ‘25	  neemt	  een	  belangrijke	  plaats	  in	  binnen	  Gaanderen.	  Sport	  is	  geen	  doel	  op	  zich	  
meer	  maar	  ook	  een	  middel	  om	  kennis	  te	  maken	  met	  normen	  en	  waarden.	  

Sport	  en	  bewegen	  doet	  het	  beroep	  op	  de	  gezondheidszorg	  afnemen,	  gaat	  de	  
individualisering	  tegen	  en	  bevordert	  de	  sociale	  zelfredzaamheid	  van	  mensen.	  VVG	  ’25	  
versterkt	  de	  leefbaarheid	  en	  de	  sociale	  cohesie	  in	  het	  dorp.	  



Waar	  kennis	  en	  ervaring	  wordt	  gedeeld	  tussen	  de	  vereniging,	  de	  overheid,	  scholen	  en	  
het	  bedrijfsleven	  ontstaan	  multifunctionele	  accommodaties	  en	  worden	  win-‐	  win	  
situaties	  gecreëerd.	  In	  Gaanderen	  willen	  we	  samen	  met	  de	  school	  en	  andere	  
verenigingen	  deze	  WIN-‐WIN	  situatie	  creëren.	  	  

De	  Integratie	  van	  een	  school	  en	  een	  sportvereniging	  stimuleert	  leerlingen	  om	  te	  gaan	  
sporten,	  zij	  worden	  dagelijks	  visueel	  geconfronteerd	  met	  de	  verschillende	  
mogelijkheden	  van	  sport	  binnen	  het	  sportcomplex	  De	  Pol/VVG	  25.	  Wij	  denken	  dat	  dit	  
een	  positieve	  bijdrage	  zal	  hebben	  in	  de	  schoolbeleving	  van	  de	  jongeren	  en	  het	  
bijkomend	  effect	  is	  dat	  dit	  ook	  een	  gunstig	  effect	  kan	  hebben	  op	  het	  ledenaantal	  van	  VVG	  
’25.	  
Daarnaast	  kunnen	  we	  door	  het	  integreren	  van	  het	  pedagogische	  beleid	  veel	  leren	  van	  de	  
professionals	  van	  de	  scholen.	  Het	  gaat	  immer	  steeds	  om	  kinderen	  en	  ouders	  die	  ook	  deel	  
uitmaken	  van	  de	  scholen.	  Ook	  in	  het	  kader	  van	  vroeg	  signalering	  en	  preventie	  is	  dit	  een	  
unieke	  combinatie	  waarin	  je	  elkaar	  echt	  kunt	  versterken.	  Het	  samen	  inzetten	  van	  
vrijwilligers	  kan	  meerwaarde	  bieden	  voor	  alle	  partijen.	  
Wij	  zien	  tal	  van	  kansen	  en	  mogelijkheden.	  
	  
Het	  zou	  het	  allermooist	  zijn	  om	  dit	  met	  alle	  3	  scholen	  tegelijk	  te	  doen	  op	  een	  nieuwe	  
locatie	  zodat	  sprake	  is	  van	  een	  integraal	  concept	  voor	  onderwijs	  en	  sport	  in	  Gaanderen.	  
Dit	  werken	  vanuit	  één	  pedagogisch	  concept	  krijgt	  vorm	  door	  een	  aantal	  activiteiten	  die	  
u	  heeft	  kunnen	  lezen	  in	  het	  visie	  stuk	  “samen	  scoren	  voor	  Gaanderen.	  
	  
We	  hebben	  een	  goede	  voorbereiding	  gehad	  maar	  nu	  gaat	  het	  er	  om,	  om	  goed	  te	  
beginnen	  aan	  de	  echte	  “wedstrijd”	  
	  
Het	  afgelopen	  jaar	  is	  er	  in	  de	  voorbereiding	  een	  mooie	  synergie	  ontstaan	  in	  de	  
samenwerking	  tussen	  de	  scholen,	  gemeente,	  dorpsraad,	  IJsselkring	  en	  VVG	  ’25!	  
Met	  als	  resultaat	  dit	  collegevoorstel	  voor	  nieuwbouw	  met	  een	  hoogwaardig	  
kunstgrasveld.	  We	  hopen	  dat	  u	  gemeenteraad	  het	  beginsignaal	  gaat	  geven	  voor	  een	  
mooie	  duurzame	  toekomst	  in	  Gaanderen	  waar	  we	  sport,	  cultuur,	  verenigingsleven	  
optimaal	  met	  elkaar	  verbinden	  rondom	  De	  Pol!	  Een	  mooie	  assist	  die	  we	  met	  z’n	  allen	  
graag	  inkoppen!	  
	  
Bestuur	  VVG	  ’25	  Gaanderen	  
	  


