FC FRIVILLIG
BYDER DIG

VELKOMMEN

I KLUBBEN TIL EN

NY SÆSON

Vi håber, du vil få mange glæder og
oplevelser på og omkring fodboldbanerne.

Følg os her:

VELKOMSTFOLDER

www.facebook.com/FCFrivillig

Instagram: @FCFrivillig

www.fcfrivillig.dk

FC FRIVILLIG

HVEM ER VI OG VORES VÆRDIER:

VI FORVENTER AF DIG SOM FRIVILLIG:

FC Frivillig er mere end bare en fodboldklub - vi har et stort fokus på
fællesskab, glæde og rummelighed. Det er FC Frivilligs mål at alle drenge
og piger, unge som gamle, kan spille fodbold på hold, der passer til den
enkeltes lyst, evner og ambitioner. Det er dog vigtigt for os i FC Frivillig, at
nye spillere og familien modtages i en klub, hvor glæden ved at spille
fodbold er i absolut fokus.
For børne- og ungdomshold tilstræbes det, at enhver børne- eller
ungdomsspiller i klubben skal have mulighed for gennem boldlege, træning
og kampe, at opleve glæden ved at spille fodbold og udvikle sin
fodboldmæssige kunnen efter egne ønsker. Glæden og det sociale samvær
opnås også ved, at I som forældre og familie engagerer jer i aktiviteterne i
klubben.

• Ansvarlighed. Fremmøde til planlagte vagter og møder.

• Rummelighed. I en fodboldklub er der folk med alle aldre,
udseende og køn. Det er vigtigt, at der fortsat er plads til alle og
at alle får en ligeværdig behandling.
• Engagement i dine opgaver

• Ærlighed og åbenhed.

DERFOR SKAL DU VÆRE FRIVILLIG HOS OS:
• Du får: et godt og socialt fællesskab med hyggelige arrangementer

• Andre engagerede frivillige som ønsker det bedste for fodboldklubben
• Gode muligheder for nye kompetencer og ny læring
• Du gør en kæmpe forskel på børn og voksne i fodboldklubben

I VORES KLUB

HAR ALLE ET

ANSVAR

Sammen skaber vi nogle rammer, hvor både trænere, ledere,
børn og unge kan opleve spænding, glæde og fællesskab.
Til disse oplevelser er der forskellige opgaver små som store,
som skal løses, og vi har i FC Frivillig valgt, at vi i flok løfter og
at alle årgange derfor har medansvar og medindflydelse.

• Frihed under ansvar, hvor dine ideer og evner er
mere end velkomne

• Trygge rammer, hvor der er
andre ildsjæle, der altid er
klar til at støtte op og
bakke op om dig og
dine ideer.

