


Als jij voetbal ook geweldig vindt, dan kun je al vanaf 4 jaar bij onze mini-F spelen 
en dat is gratis. De contributie voor de hele jeugd is door sponsoring zo laag mogelijk. 
Elk jeugdlid speelt zonder kosten in een tenue van de club.    

Ons motto is  ‘samen er alles uithalen’  met:

•  kundige trainers 
•  kwalitatief goede trainingen 
•  planmatige aanpak 
•  ‘train de trainer’ concept 
•  voetbalschool

En met echte teamspirit: 

•  samen uit en samen thuis 
•  positief naar je medespelers
•  elkaar helpen en discipline 
•  aanwezig bij trainingen en wedstrijden
•   respect voor trainers, leiders, 
 scheidsrechters én team

Een Fantastische Teamsport voor de Jeugd

We hebben een fotograaf (www.amsalem.nl) die elke week foto’s maakt.



Rood en zwart zijn onze kleuren

Voetbal is onze passie. Door een perfecte organisatie werken we aan 
spelvreugde en sportief succes. 
De selectie bestaat voor ongeveer 75% uit zelf opgeleide spelers. 
We spelen vanaf 2015-2016 in de 1e klasse zaterdag met team 1, 2 en 3. 

De selectieteams trainen intensief met aandacht voor techniek en tactiek. 
Daarnaast is er aandacht voor de ontwikkeling van de spelers in en naast 
                                                het voetbal. Wij stimuleren betrokkenheid bij de 
                                                   club bijvoorbeeld als trainer of coach van de jeugd. 

De recreatieve senioren, dames- en 
zaalteams krijgen alle aandacht en kunnen 
zelf hun visie inbrengen. 
Zij hebben goede en moderne faciliteiten 
ter beschikking. 



Rijk aan traditie, open en gezellig

Opgericht in 1933, herkenbaar en financieel gezond.
Vanaf 1992 gevestigd op een moderne accommodatie op Sportpark Tanthof Zuid, 
3 gras- en 3 kunstgrasvelden en sinds 2008 een moderne sporthal.

• Maatschappelijk betrokken 

• Een uitstekende jeugdafdeling

• Amateurpartner van Feyenoord

• Veel activiteiten 

750 leden •

8 seniorenteams •

7 zaal- en 7x7-teams •

Damesvoetbal  •



Een actieve vereniging

Meer dan 50 activiteiten per jaar voor jeugd en senioren: 

•  pupil van de week
•  Sinterklaasfeest voor de jeugd 
•  ladies night voor de voetbalvrouwen 
•  bier- en haringtoernooi voor de senioren 
•  toernooien en kamp
•  oliebollentoernooi 
•  familiedag en een zomerfeest voor de hele club.  

De ‘familiesfeer’ is echt aanwezig en de club draait 
op de inbreng van vrijwilligers. Wil je iets oppakken, 

dan kan dat bij ons op het sportpark. Het onderhoud 
pakken we zelf aan. 

Vanuit Maatschappelijk Verantwoord Verenigen 
werken we actief samen met organisaties in Delft.



Businessclub met actief netwerk

De sponsors ontmoeten elkaar rond het voetbal en 
tijdens activiteiten. De businessclub is laagdrempelig 
en informeel. Je kunt er prima netwerken. 
Er zijn allerlei mogelijkheden om te sponsoren en 
concepten uit te werken.

Vitesse Delft 1 draagt shirts met de logo’s van 
Vrienden van Reinier en War Child. Zij zijn onze 
maatschappelijke partners. We zetten ons actief in 
voor het welzijn van kinderen.  
Een club van 100 steunt diverse activiteiten. 

Bezoek aan sponsor AxiaNieuwe shirts voor 1

Businessclub bij AVRNieuw speelgoed voor Reinier



Respect en betrokkenheid

Vitesse Delft hanteert sinds 2006 een statuut voor Waarden en Normen. 
Een commissie assisteert het bestuur en zorgt dat leden kunnen vertrouwen 
op afspraken en regels. Leden en ouders gaan respectvol met elkaar om.

Wij leiden eigen scheidsrechters op en stimuleren de sportiviteit rond de 
wedstrijden. De D-jeugd speelde in 2014 een echt toneelstuk over een 
veiliger sportklimaat.

Wij zijn blij met de ouders die leider willen zijn. 
Een commissie helpt hen op weg en onderweg. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

ZO	  HOUDEN	  WE	  HET	  LEUK	  OP	  HET	  VELD	  

	  

! Toon	  respect	  voor	  iedereen	  
	  

! Geef	  een	  hand	  voor	  en	  na	  de	  wedstrijd	  
	  
! Blijf	  sportief	  en	  coach	  positief	  	  
	  

! Gun	  elkaar	  een	  leuke	  wedstrijd	  

	  

Jij	  doet	  toch	  ook	  mee?	  

	  



Website:
www.vitessedelft.nl

Facebook: 
facebook.com/vitessedelft

Twitter: 
twitter.com/vitessedelft

Sportpark Tanthof-Zuid

Henk van Riessenlaan 2 Postbus 576
2626 AB  Delft  2600 AN Delft

info@vitessedelft.nl (secretaris)
Tel.: 015 - 261 3370


