
AMVJ Voetbal: de leukste club van Amsterdam

AMVJ Voetbal is een voetbalclub waar al bijna honderd jaar door jong en oud met veel
plezier wordt gevoetbald. We spelen in ons prachtige bordeauxrode shirt. Als AMVJ Voetbal
beschikken wij over een mooi sportpark op de grens van Amsterdam en Amstelveen met
echte grasvelden. De club maakt onderdeel uit van een grotere AMVJ-familie van acht
sportverenigingen.

Onze missie
Wij willen dat AMVJ Voetbal “de leukste voetbalclub van Amsterdam” is en blijft. Samen met
alle leden, ouders en andere betrokkenen creëren wij een plezierige, positieve en
stimulerende omgeving voor iedereen die wil voetballen of dat wil leren.

Bij AMVJ Voetbal gaan plezier en sportieve prestaties samen
AMVJ Voetbal staat open voor iedereen om er te voetballen op het eigen niveau. Voor je
plezier voetballen en sportieve prestaties gaan bij AMVJ Voetbal samen. Van onze
allerjongsten (de “guppen”) tot aan de senioren, zowel bij de mannen als bij de vrouwen.

Onze identiteit: toegankelijk, samen en respectvol
Belangrijke kenmerken van onze identiteit:

1. Een plek waar iedereen zich welkom en thuis kan voelen
Wij zijn een voetbalvereniging waar iedereen welkom is en zich thuis kan voelen. Een
plek waar het prettig is om te zijn, zowel qua sfeer, mensen als omgeving. Wij zijn een
vereniging waar je graag naar toe gaat en ook terugkomt.

2. Samen zijn wij AMVJ Voetbal
Clubbinding is belangrijk en zal dat altijd zo blijven. Wij zijn een vereniging met een
sterk informeel karakter. Verbinding tussen spelers, vrijwilligers en ouder(s), maakt
ons als vereniging sterk, zowel op als naast het veld, zowel binnen als buiten het
sportpark. Samen creëren wij een omgeving die als plezierig, positief en stimulerend
wordt ervaren en die bijdraagt aan de ontwikkeling van mensen.

3. We houden rekening met elkaar en gedragen ons fatsoenlijk
We gaan op respectvolle wijze met elkaar om. Dat geldt voor leden, vrijwilligers,
supporters, leden van onze buurclubs en alle andere bezoekers van ons sportpark.
Onze leidraad: “behandel anderen zoals jezelf behandeld wilt worden”.

Ons technisch beleid is gericht op plezier & ontwikkeling
Ons technisch beleid is erop gericht om alle spelers plezier in het voetbal te laten beleven en
zich te ontwikkelen. Zo trainen alle jeugdteams dan ook twee keer per week en werken wij
binnen de club zoveel mogelijk met gediplomeerde en veelal betaalde (jeugd)trainers.

Bij de senioren spelen wij op zaterdag prestatievoetbal met de selectieteams 1 en 2.
Aanvulling van de selectie-elftallen gebeurt zoveel mogelijk via doorstroming vanuit de eigen
jeugd. De overige senioren voetballen recreatief op hun eigen niveau.
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Bij het vrouwenvoetbal streven wij naar de opbouw van nieuw selectie-elftal. In dat proces
speelt de Vrouwencommissie een belangrijke rol.

Wij bevorderen doorstroming
Om spelers de kans geven zich te ontwikkelen en de binding met de club te behouden
bevorderen we doorstroming van de jeugd naar de senioren en van lagere naar hogere
teams.

Sportieve prestaties niet ten koste van alles
We laten onze teams graag op zo hoog mogelijk niveau spelen, maar zoeken de balans tussen
plezier en prestatie. Het ’spelers halen en betalen’ staat niet in ons woordenboek.

Club met een solide financiële basis
Wij zijn een vereniging die niet opgericht is om winst te maken, maar beschikken wel over
een solide financiële basis. De contributie is onze belangrijkste inkomstenbron en de basis
voor een sluitende exploitatie van de vereniging. Met ons contributiebeleid willen we AMVJ
Voetbal toegankelijk houden voor alle leeftijden en categorieën leden. Wij waken voor
beleidsinvloed van sponsors, maar schuwen aanvullende commerciële activiteiten en
sponsoring beslist niet. De hieruit voortvloeiende inkomsten zijn primair bestemd voor het
verder versterken van onze vereniging op alle niveaus.

Wij willen beheerst blijven groeien
De groei in ons ledental is gericht op continuïteit van de vereniging en zal in balans moeten
zijn met het spelplezier en het clubgevoel. Ongebreidelde groei is geen optie, de omvang van
onze accommodatie (velden en clubhuis) markeert wat dat betreft ook een grens.

Leden
AMVJ Voetbal heeft nu zo’n 550 leden1 verdeeld over 35 teams, waarvan verreweg de
meeste (22) jeugdteams zijn. Vrouwenvoetbal is sterk in opkomst. Evenals voetballen op
zondag.

Onze accommodatie
Wij beschikken over vier velden: twee grasvelden, een nieuw met kurk gevuld kunstgrasveld
en een kleiner kunstgrasveld. Wij delen ons clubhuis op het sportpark met drie andere
AMVJ-clubs: hockey, tennis en tafeltennis.

Meer informatie: www.amvjvoetbal.nl Het adres van onze accommodatie is:
Sportpark 't Loopveld

Aanloop 2
1183 SZ Amstelveen

1 Stand per 1 juni 2021
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