Over FC Delta Sports '95
FC Delta Sports '95 is een voetbalclub die een plek wil bieden aan iedereen.
Iedereen kan op haar/zijn niveau voetballen, ontwikkelen en voetbalplezier hebben.
"Iedereen” betekent voor ons G-teams, meiden/vrouwen en jongens/heren zowel op
het veld als in de zaal. We richten ons op spelers uit Houten en de directe omgeving.
We werven niet actief leden die al voetballen bij andere voetbalverenigingen.
“Respect” is een centraal thema binnen onze vereniging. Respect is wederzijds. Dat
geldt voor spelers, trainers/begeleiders, ouders/verzorgers, scheidsrechters en alle
andere mensen in onze maatschappij. Dit respect moet bijdragen aan een sociale
veiligheid voor iedereen.
De jeugd is binnen de vereniging één van de belangrijkste pijlers. Wij vinden het
belangrijk dat de jeugd graag bij ons wil voetballen, en wil blijven voetballen.
Wij stellen ons ten doel om in de toekomst met een aantal eigen opgeleide spelers
prestatievoetbal te bedrijven op het hoogst haalbare niveau. Wij coachen daarom
opleidingsgericht en niet resultaatgericht. Deze wijze van coachen sluit aan bij de
prioriteit “ontwikkelen”. Onze manier van coachen is gebaseerd op “positief coachen”
waarbij de trainers, ouders/verzorgers en andere begeleiders de jeugd op een
positieve manier benaderen en laten ontwikkelen. Schreeuwende trainers,
ouders/verzorgers en andere begeleiders passen niet in dit beeld.
Lid worden
Iedereen die lid wil worden kan zich via de website aanmelden
(https://www.deltasports.nl/leden/lid-worden/). "Aanmelden" betekent niet dat je direct
contributie moet betalen. Het betekent dat je graag wilt voetballen bij FC Delta Sports
'95. Na de aanmelding kijken wij of er direct plaats is in een team of dat je op de
wachtlijst komt te staan. Bij de jongere kinderen (tot en met 6/7 jaar) zal de wachttijd
kort zijn. Bij leeftijden van kinderen die al competitie spelen, is er sprake van een
wachtlijst. Zodra er plaatsen beschikbaar zijn, zullen spelers van de wachtlijst
benaderd worden.
Meisjes
Ook meisjes zijn van harte welkom. Tot en met O9 spelen jongens en meisjes samen
in teams. Vanaf O10 zijn er ook teams waar alleen meisjes in spelen. Dat wil niet
zeggen dat alle meisjes vanaf 10 jaar in meisjesteams spelen! Iedereen moet op
haar eigen niveau kunnen voetballen.
Vragen
Heeft u vragen, dan kunt u een e-mail sturen naar voorzitter-jeugd@deltasports.nl.

