
Het is de ambitie van ons allen om een club te creeren waar : 

• Het voelt als thuis en familie. We staan open voor en we zijn gastvrij tegenover nieuwe leden en bezoekers. Onze kernwaarden zijn 
gekend bij alle clubleden en hun ouders. En we zorgen dat we ons gedragen volgens deze waarden tegenover scheidsrechters, staff,
spelers, ouders, vrijwilligers, tegenstanders, bezoekers….

• We kunnen plezier hebben. Plezier tijdens de wedstrijden, plezier na de wedstrijden. En dit met duidelijke principes en respect (voor 
de omgeving, voor de buren, voor de infrastructuur,…)

• We promoten gezondheid (duidelijke visie op alcoholmisbruik, aanbod in de bar,..), mentale gezondheid en veiligheid.
• Spelers groeien op een gezonde wijze naar Performance hockey. Het bevordert groei en persoonlijke ontwikkeling. Zowel op als 

naast het veld. We zien spelers als mensen, niet alleen als spelers.
• Competitie-hockey op zijn best is, gebaseerd op plezier, respect en focus op de spelervaring meer dan de prestatie. We betrekken 

onze jongeren in andere domeinen zoals arbitrage, training, coaching,…
• We streven naar een kwalitatieve en goed gebalanceerde jeugd organisatie en zullen maximaal streven om continue te verbeteren 

in het belang van onze jongeren en bijgevolg in het belang van de club.
• Excellente en goed onderhouden infrastructuur bijdraagt tot een thuisgevoel, een vrijetijdsbeleving en top prestatie. We gedragen 

ons allen als geengageerde en verantwoordelijke huisvaders/-moeders met betrekking tot onze infrastructuur.
• Financien gezond zijn, innovatie en vooruit plannen mogelijk is. Er is een voldoende cash flow, met voldoende reserves. Iedereen 

wordt op tijd betaald. Er is voldoende en verschillende inkomensstromen; allemaal gebaseerd op een goed business meerjarenplan.
• Onze leden zijn tevreden met de diensten die de club aanbiedt en zijn bereid er de juiste prijs voor te betalen. Ze zijn loyaal aan de 

club en zijn echte ambassadeurs. 
• Onze organisationele structuur is transparant en duidelijk voor iedereen.
• Onze betaalde staff is tevreden, geengageerd om te werken voor de club en trots om onze club waarden uit te dragen.
• Onze vrijwilligers ondersteunen ons op alle niveaus met duidelijke verantwoordelijkheden en binnen redelijke grenzen.
• Ons streefdoel is 1500 leden en een kritische drempel voor een gezonde topclub. Derhalve hebben we een 3de veld nodig. 
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