Hvem vil være med til at
skabe en fremragende
børne- og ungdomsafdeling i VIF?
Bestyrelsen i Vanløse IF ønsker at styrke
børne- og ungdomsafdelingen og skabe en
fremragende fodboldforening til glæde for
vores børn og unge i Vanløse og omegn. Derfor
er det på et strategimøde besluttet, at der
skal investeres flere midler og ressourcer i
børne- og ungdomsafdelingen.

Man behøver ikke at forpligte sig til at sidde i bestyrelsen
eller være årgangsleder eller træner. Der er også brug for
nogen, der har lyst til at være med i forskellige udvalg,
hvor man kan melde sig til opgaver, når det passer.
F.eks. at være med til at arrangere VIFs bidrag til Vanløsebyfest, vores julebanko, være med i et sponsorudvalg,
et event-udvalg, julekalenderudvalg eller som medlem
af vores børneudvalg, hvor mange opgaver skal finde
hænder.

Vi ønsker at skabe en fodboldforening, som er et
samlingspunkt for familier og borgere i og omkring
Vanløse med et stærkt foreningsliv.

Der er helt sikker mange forældre, som har ressourcer og
kompetencer, der ville være en gave for vores forening.

Vi vil have værdier som glæde, fællesskab og udvikling
i vores børne- og ungdomsfodbold, hvor vi ønsker at
tilbyde god og udviklende fodbold i et trygt miljø med godt
kammeratskab og store fodboldoplevelser for alle. Vores
mål er at fastholde så mange børn som muligt gennem de
værdier.

Bestyrelsesarbejde
Vores bestyrelse består lige nu af fem frivillige, som alle
har været eller er aktive som forældre i VIF. Opgaverne
er flere, end hvad fem personer kan klare, og her kan vi
også godt bruge flere kræfter. Især nogle der har fokus på
ungdomsafdelingen fra U13-U19.

Vi har i dag mange forældre, der lægger mange frivillige
timer som trænere og ledere i VIF, men for at kunne
udnytte vores fulde potentiale til glæde for vores børn, er
der brug for at investere mere.

Det er vigtigt, at man kan se sig i ovenstående
overordnede værdier og ambitioner, men der er
selvfølgelig plads til at udfordre og skubbe på udviklingen.

Børneudviklingstræner
Vi har pr. 1. april ansat en børneudviklingstræner der
vil få en nøglerolle i at løfte børneafdelingen og bl.a.
hjælpe forældretrænerne med at lave god, sjov og
udviklende træning, ligesom vi vil arbejde på strukturen
i børneafdelingen. Dette er kun første skridt, og det er
ambitionen, at der over tid vil blive oprettet flere stillinger i
børne- og ungdomsafdelingen.
De ‘professionelle’ kræfter skal ikke erstatte men
understøtte frivilligheden i vores forening, men for at blive
den forening, vi drømmer om, har vi også brug for flere
frivillige kræfter til at skabe det gode fællesskab og de
bedste rammer for vores børn.

Har du lyst til at være med, så tag fat i din årgangsleder
eller et medlem af bestyrelsen for at høre mere.
Generalforsamling
Der er generalforsamling i Vanløse IF, torsdag 20. maj
2021 kl. 19:00, hvor der er valg til bestyrelsen, og hvor
vi gerne ser mange medlemmer møde op og diskutere
retningen for vores forening.

Venlig hilsen
Bestyrelsen i Vanløse IF
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