Jaarverslag jeugdafdeling 2018-2019
Dit jaar heeft de jeugdcommissie bestaan uit:
Hans Oorebeek (technische zaken en PR), Marije Pankras (diverse taken), Ingmar Vos (indeling
scheidsrechters), Alice Buijsert (coördinatie jonge jeugd), Ans van der Luit (diverse taken), Margreet
Stuurwold (voorzitter&secretaris).
Al aan het begin van dit seizoen in januari is Ans van der Luit vrij plotseling gestopt met de
jeugdcommissie. Dit betekende dat vrij veel taken die zij op zich had genomen had plotseling
overgenomen moesten worden door mensen uit het bestuur en de jeugdcommissie.
Bij de laatste vergadering van de jeugdcommissie hebben Hans Oorebeek en Margreet Stuurwold
aangegeven te stoppen met de taken binnen de jeugdcommissie. Ook Ingmar Vos heeft aangegeven
minder inzetbaar te zijn door o.a. zijn studie.
Dat betekent dat de jeugdcommissie bijna geen leden meer heeft en er zal naar een oplossing
gezocht moeten worden. Miriam Bijsterveld heeft aangegeven taken van de jeugdcommissie op zich
te willen nemen.

De teams:
Dit jaar hebben we de volgende jeugdteams gehad:
Dit waren de JO7, JO8, JO10, JO11, JO13, JO14, MO17 en JO16.

Begeleiding en training:
Siebrand Solinger heeft een team met vrij jonge trainers samengesteld die diverse jeugdteams
getraind hebben. Met vallen en opstaan is er een heel jaar training gegeven waar de voetballers,
trainers en begeleider (Siebrand) veel van geleerd hebben.
Onder de jonge trainers vielen: Sam Hanenburg, Yari de Haan, Maarten Bakker, Devi de Klerck, Job
van der Horn, Hein Wösten, Jurriën Mulder, Reinier Jongsma, Tygo Vos, Manon Krans, Noor Veldink
en Maud Diemer.

Activiteiten:
•

•

•

De Wintercup is anders verlopen dan andere jaren. Normaal gesproken werd dit o.a.
georganiseerd door Kor Nienhuis. Nu kwam het initiatief vanuit de beheerder van de
Sporthal in Leens zelf, hij gaf aan het jammer te vinden dat er geen Wintercup zou zijn. Met
hulp van vrijwilligers is er toch nog een wintercup gekomen.
Op 17 april is een Zweeds voetbalteam neergestreken in Eenrum, Sövestads IF. Dit team
heeft gelogeerd in Wehe den Hoorn, maar de trainingen gezamenlijk gedaan met de JO16 en
MO17 van VV Eenrum. Op zaterdag 20 april zijn er 2 vriendschappelijke wedstrijden geweest
tussen JO16 Zweden en JO16 Eenrum en tussen MO17 Zweden en MO17 Eenrum.
Mede door het schitterende weer, de goedlopende organisatie, de welwillendheid van de
leiders en trainers van beide kanten is het een prachtige ervaring geweest voor beide landen.
Wat ons allemaal betreft voor herhaling vatbaar.
Op initiatief van Siebrand Solinger is er op 5 juni een bijeenkomst georganiseerd voor ouders,
trainers en leiders. Dit in samenwerking met de technische en jeugdcommissie. Aan de hand
van een powerpoint presentatie (aaneen gepraat door Siebrand) is o.a. duidelijk gemaakt
waar de jeugdcommissie voor staat en wat je ervan mag verwachten en zijn er lijnen uitgezet
om een seizoen leuk te starten met je voetbalteam.
Te denk valt aan afspraken maken (bij de start van het voetbalseizoen) over douchen, rijden
naar wedstrijden, afzeggen voor een training enz. enz. De gedachte hierachter is dat als je
duidelijke afspraken maakt, iedereen weet waar hij aan toe is en je elkaar kunt aanspreken
wanneer deze afspraken niet nagekomen worden. Onduidelijkheid zorgt vaak voor frustratie,
onbegrip en mogelijk zelfs ruzie.
Naast het maken van afspraken die avond zijn er ideeën door ouders geopperd die te maken
hadden met organiseren van activiteiten en ideeën voor de training. Een aantal ouders
hebben aangegeven een activiteit te willen organiseren. In het nieuwe voetbaljaar zal hier
naar gekeken worden.

Persoonlijk bedankje:
Ook dit jaar is elke ´jeugd´-vrijwilliger weer bedankt. Dit jaar heeft (bijna) iedereen een potje honing
gekregen met de tekst: ‘Bedankt voor je inzet’ bedacht en ontworpen door Marije Pankras. Het is
een intensief karwei om iedereen van de lijst een attentie te brengen, maar de verraste gezichten en
de binding die het teweeg brengt zijn de moeite (en de regenbuien) waard.

Slotdag:
Dit jaar is er geen slotdag gehouden. Door de besteding van de opbrengst van de loterij
(huisverloting) staat zo’n beetje heel het sportpark op z’n kop en kwam een slotdag heel ongelukkig
uit.
De teleurgestelde reacties zijn een teken dat het wel gewaard en gemist wordt dus moet het voor
komend jaar wel weer op de agenda komen.

Toekomst ideeën:
•
•

Wanneer het sportpark vernieuwd is kunnen er mogelijk concretere plannen gemaakt
worden.
De jeugdcommissie gaat in afgeslankte en andere vorm verder, er is tijd voor nodig om de
taken goed te verdelen, nieuwe ideeën te lanceren en uit te voeren en een ritme te krijgen.

