
Beste ouders/verzorgers, 

Met gepaste trots heeft de groep Hoofd Jeugdopleiding Bovenbouw en - Onderbouw (HJO-B & HJO-
O) onlangs de teamindelingen over het seizoen 2017-2018 gepubliceerd. 

Deze indeling kunt u terugvinden op onze website.

Het indelen van teams is elk jaar weer een tijdrovende klus waarbij zorgvuldigheid voor snelheid 
gaat. Het bestuur als ook de HJO’s zijn er van overtuigd dat elk kind op zijn/haar niveau is ingedeeld 
voor het komende seizoen.

Het seizoen 2017-2018 starten we met maar liefst 38 (!) jeugdteams. Al deze teams moeten voorzien 
worden van trainers en leiders.

Leiders.
Nu de teamindelingen bekend zijn gemaakt zullen de sectiecoördinatoren jullie als ouders/verzorgers
gaan benaderen voor de taak van leider voor het team waar je kind in gaat spelen.

Trainers.
In de afgelopen seizoenen hebben de HJO’s  bij het publiceren van de teamindelingen als bij de 
aanvang van een seizoen (dringende) oproepen gedaan voor trainers. In een enkel geval resulteerde 
dat in het terugtrekken van een team uit de bekercompetitie omdat aanmelding voor een trainer 
uitbleef.

Het bestuur en de HJO’s zijn van mening dat het onwenselijk is om ouders/verzorgers te verplichten 
om de taak van trainer op zich te nemen. Daarom is er in de afgelopen weken een alternatief plan 
geschreven voor het werven van trainers. 

Carrouseltraining.
Evenals in voorgaande seizoenen zal ook in het komende seizoen carrouseltrainingen worden 
gegeven aan de JO9 en JO11 sectie en gaan we ook starten met carrouseltrainingen in de JO13 sectie.
We hebben een zogenaamde trainerspoule in het leven geroepen waar onze jeugd uit de JO19, JO17 
en JO15 secties zich voor kunnen aanmelden. Daarnaast hebben we actief trainers geworven bij 
seniorenteams en hebben we spontane aanmeldingen gekregen van ouders/verzorgers die graag hun
steentje bijdragen in de trainerspoule. Op dit moment hebben we bijna 30 aanmeldingen.

Het idee achter deze trainerspoule is dat we bij elke training per team een trainer hebben, maar dat 
hoeft niet elke week dezelfde trainer te zijn. Wie zich aangemeld heeft als trainer wordt ruim van te 
voren ingeroosterd op die dagen en tijdstippen welke je aangeeft bij de aanmelding. De oefenstof is 
ruim van te voren bekend en de oefeningen worden voor de trainingen klaar gezet.

Het bestuur doet een beroep op jullie!
Als aangegeven, op dit moment hebben we bijna 30 aanmeldingen, maar dat is nog niet voldoende 
omdat niet iedereen elke week kan of wil! Daarom doet het bestuur een oproep aan jullie als 
ouders/verzorgers zodat ook jullie kind komend seizoen bij elke training een trainer voor de groep 
heeft staan.

Heb je geen ervaring als trainer? Dat is geen probleem, bij de trainingen is voldoende begeleiding 
aanwezig en de oefenstof wordt aangereikt.



Ben je liever trainer van een vast team? Ook dat is geen probleem. Bij diverse teams zoeken we nog 
mensen die graag een team onder zijn of haar hoede neemt.

Kan of wil je niet elke week training geven? Dat is geen probleem. Als aangegeven, bij je aanmelding 
kan je aangeven wanneer je training kunt geven. 

Meer weten? Of aanmelden?

Indien je graag je steentje wilt bijdragen om ook jullie kind een flitsende start van het seizoen 2017-
2018 te bezorgen, meld je dan aan bij onze Organisatorisch Jeugd Coördinator, Stephanie Arends op :

ojc@vvdeweide.nl

Wil je eerst meer weten of heb je andere vragen of opmerkingen?

bel met Cor den Hartog (bestuurslid jeugdvoetbal) op 06-20956916
of
bel met Bertram v/d Berg (bestuurslid seniorenvoetbal) op 06-55712526 (v.a. 26 juni)

Mogen we op jullie rekenen?

Met sportieve groeten, 

Namens het bestuur van v.v. De Weide

Klaas van der Laan
Voorzitter
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