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1 IDENTITEIT 

De identiteit van Cobu Boys is ontleend aan drie ankers die nauw met elkaar verbonden zijn. 

Wij zijn een voetbalvereniging (met een rijke geschiedenis van meer dan 70 jaar), wij zijn een familieclub en 

wij zijn een buurtvereniging. Vanuit deze ankers willen wij voetbal faciliteren voor mensen uit de buurt die 

zich op onze vereniging thuis voelen.  

 

2 WAAR GAAN EN STAAN WE VOOR? 

Wij zijn Cobu Boys: een vereniging waar het plezier in voetballen centraal staat. Binnen onze vereniging 

voelt iedereen zich welkom, omdat iedereen welkom is. In onze vereniging draagt iedereen zijn steentje bij 

omdat de passie voor voetbal en sport ons met elkaar en met onze omgeving verbindt .  

Wij zijn Cobu Boys: een vereniging die ontwikkeling, recreatie en prestatie voor onze leden mogelijk maakt. 

Samen werken wij constant verder aan de verbetering van onze moderne toekomstbestendige familieclub. 

Wij zijn Cobu Boys: een vereniging waar we samen kunnen genieten van voetbal, omdat we weten wat we 

van elkaar mogen verwachten. 

3 WAT VOOROP STAAT 

Bij Cobu Boys staat voetbal voorop en wij proberen binnen onze mogelijkheden alles te doen dat bij kan 

dragen aan het succes van voetbal op ieder niveau binnen onze club. Omdat wij in het faciliteren van 

voetbal afhankelijk zijn van betrokken vrijwilligers die constant op een goede manier met elkaar 

samenwerken onderscheiden we twee hoofdtaken voor onze vereniging. 

• Wij moeten spelers opleiden als voetballers en als teamplayers en ze helpen om het maximale uit 
zichzelf te halen. 

• Wij moeten vrijwilligers werven die met elkaar onze spelers ondersteunen en het beste in zichzelf 
en elkaar naar boven brengen.    

 

4 BASIS OP ORDE 

Om bovenstaande tot een succes te maken moet in ieder geval de basis op orde zijn. Voor ons betekent dit 

dat wij: 

• een duidelijke visie op onze vereniging formuleren en uitdragen; 

• een duidelijke visie op voetbal en de opleiding van voetballers hebben en in praktijk brengen; 

• een duidelijke structuur met beschreven taken, verantwoordelijkheden en communicatielijnen 
neerzetten en vasthouden; 

• onze financiële en administratieve zaken op orde te hebben en houden; 

• vrijwilligers werven die met plezier samenwerken en met respect behandeld worden door elkaar en 
onze leden en ouders; 

• zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. 
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5 MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID 

Onze primaire focus ligt op voetbal want wij zijn  een voetbalvereniging. Wij willen echter ook onze 

maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om sport en bewegen in de buurt te faciliteren. Bovendien 

willen wij onze accommodatie kunnen inzetten voor het algemeen maatschappelijke belang. Het nemen 

van maatschappelijke verantwoordelijkheid is cruciaal voor de toekomstbestendigheid van onze vereniging. 

Wij willen daarom actief betrokken zijn bij de ontwikkeling en eventuele herinrichting van Sportpark 

Zielhorst. 

 

6 ONDERSCHEIDEND VERMOGEN & AMBITIE 

In Nederland zijn er veel voetbalverenigingen. Het onderscheid ligt in nuances, in kleine dingen. Cobu Boys 

is een voetbalvereniging met geschiedenis, waarin door de schaal de nabijheid van de leden onderling van 

belang is (familie). Een vereniging ook waarbinnen samen veilig voetballen met plezier naar ieders 

vermogen voorop staat en die vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid wil kijken naar wat er voor 

de omgeving kan worden gedaan. 

 


