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Wil je voet ballen, doe 
eerst  proef t rain ingen!
Geef je nu op voor een aantal 
proeftrainingen om te kijken of onze 
vereniging bij je past. 

Weet je al dat  zeker dat jij en vv de 
Weide bij elkaar horen, geeft je dan 
als nieuw lid op. 

Ga naar 
www.vvdeweide.nl/ ledenadministratie/   
en geeft je vandaag nog op, we 
nemen dan zo snel mogelijk contact 
met je op.

- Wie zijn de leden van 
de  jeugdcommissie

- Vrijwilliger van de 
maand

- Selectiewedstrijden 
JO08 t/m JO11

- Team uitgelicht: 
JO08-5

- belangrijke data

Voorwoord 

Cor den Hartog

Binnen de jeugdcommissie zijn we druk 
bezig met het verbeteren van onze 
jeugdopleiding. Samen met veel 
enthousiaste vrijwilligers pakken we 
verschillende dingen op. Om de 
communicatie  met onze jeugdleden en 
hun ouders en verzorgers te verbeteren 
en om jullie nog beter op de hoogte te 
houden wat er speelt in de jeugd van vv 
de Weide hebben we besloten om deze 
maandelijkse nieuwsbrief te maken.  
Daarnaast hebben we elke maand een 
inloopspreekuur  waar we zaken  direct 
proberen af te handelen.

We wensen jullie veel leesplezier. Heb je 
een onderwerp voor onze nieuwsbrief 
stuur dit dan naar ojc@vvdeweide.nl 

De deadline voor de volgende editie is 
vrijdag 3 mei
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De JO08-5 is het nieuwste team van vv de Weide. Pas enkele weken geleden is het team 
ingeschreven in de voorjaarscompetitie. Die begonnen ze goed met een ruime overwinning. 

Karin Brandsma, één van de leiders van het team vertelt over het ontstaan: 

"Doordat wij als ouders de verschillen van de kids in de JO07 te groot vonden en er geen 
uitdaging meer voor ze was hebben we contact gezocht met Bert en Melchior. Uit die 
gesprekken is de JO8-5 ontstaan

Met een team alleen ben je er nog niet, er moest een leider en trainers bij. Op woensdag 
trainen de ouders en op vrijdag traint mijn man . In het begin was het flink wat regelen, 
appen, mailen en bellen maar nu zijn we een compleet team met super fanatieke kids"  

Team  uit gelicht : JO8-5
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Ar jo Rosendal - Vr i jw il l iger  van de Maand

Wie op zaterdag in 

de kantine komt 

loopt Arjo meestal 

wel tegen het lijf. 

Vaak is hij er al 

vroeg in de ochtend  

om koffie en thee te 

schenken.

De 33-jarige Arjo is 

inmiddels 

vijfentwintig jaar lid 

van vv de Weide en 

is daar trots op. 

Nadat hij zo?n beetje 

alle jeugdteams had 

doorlopen vond de 

voetballer dat hij 

wat aan de club 

terug moest geven. 

Dat werd 

vrijwilligerswerk in 

vele functies. 

Arjo begon als 

jeugdtrainer bij de E 

-en Fjes. Daarna was 

hij assistent bij de 

B1 en ook kwam er 

een jaar als 

jeugdscout op zijn 

pad. Inmiddels is 

Rosendal alweer 

drieëneenhalf jaar 

lid van de 

kantinecommissie. 

Één van zijn taken is 

het inplannen van 

tussen de zestig en 

zeventig 

kantinevrijwilligers 

en dat is best wel 

zwaar, aldus Arjo. 

Door drukte gaat 

Arjo na dit seizoen 

stoppen bij de 

kantinecommissie, 

maar hij blijft af en 

toe een bardienst 

draaien. Ook speelt 

hij nog wekelijks een 

potje voetbal bij de 

Weide 5. 

Petje af voor deze 

op en top clubman, 

die de titel 

vrijwilliger van de 

maand zeker heeft 

verdiend. 

 

Vr ijw il l iger  worden? Dat  kan! We hebben behoef t e aan ent housiast e vr i jw il l igers.

 Van t rainers en leiders t ot  com m unicat ie -en kant inet oppers.  Neem  cont act  op m et  

vr i jw il l igerszaken@vvdeweide.nl of  schiet  iem and van de jeugdcom m issie aan. 

Voor het seizoen 2019-2020 gaan we voor de JO08 t/m JO11 onderlinge selectiewedstrijden 
organiseren. Noteer de volgende data (onder voorbehoud) alvast in je agenda:

JO8 dinsdagavond 14 mei van 18:00 tot 19:00

JO9 donderdagavond 16 mei van 18:00 tot 19:00

JO10 dinsdagavond 21 mei van 18:00 tot 19:00

JO11 donderdagavond 23 mei   18:00 tot 19:00
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Wie zit t en er  in de jeugdcom m issie

Cor den Hartog - bestuurslid jeugdvoetbal algemeen

Cor is de eindbaas van onze jeugdafdeling en zit tevens in 
het bestuur van vv de Weide. Cor is te bereiken via: 
jeugdvoetbal@vvdeweide.nl of 0620956916

Melchior Schoenmakers en Bert Elsinga, dat is die kale, 
zijn beide hoofd jeugdopleidingen van de onderbouw, 
team tot en met JO12.

Dit duo is voor alle voetbaltechnische zaken te 
bereiken via hjo-o@vvdeweide.nl

Onze HJO voor de bovenbouw, JO13 tot en met JO19 is 
Christiaan Klinkhamer. 

Christaan is bereikbaar via hjo-b@vvdeweide.nl

Francois Wieringa is organisatorisch jeugdcoördinator. 

Alles dat geen betrekking heeft op het voetbaltechnische 
aspekt wordt door Francois geregeld. 

Hij is te bereiken via ojc@vvdeweide.nl of 0655301311

Voorafgaande aan de maandelijkse vergadering van de jeugdcommissie hebben we een 
inloopmoment voor iedereen met vragen en opmerkingen.  Het volgende inloopmoment is 

donderdag 18 april van 19:30 tot 20:00 op het wedstrijdsecretariaat.
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14 mei    JO8 selectiewedstrijden van 18:00 tot 19:00

16 mei    JO9 selectiewedstrijden van 18:00 tot 19:00

18 mei    Veiling in de kantine

21 mei    JO10 selectiewedstrijden van 18:00 tot 19:00

23 mei    JO11 selectiewedstrijden van 18:00 tot 19:00

22 juni    Huys Talent Cup

26 t/m/ 29 augustus: Teambijeenkomsten

31 augustus: Start seizoen 2019-2020 met de eerste bekerwedstrijden

AGENDA

 

Wij zoeken 
vr i jw il l igers!

Steek je graag de handen uit 
de mouwen en vind je het 
leuk om een bijdrage te 
leveren aan onze vereniging, 
dan komen we graag in 
contact met jou!

Met bijna duizend leden is vv 

de Weide een van de 

grootste sportverenigingen 

in onze gemeente. 

Om al deze, voornamelijk 

kinderen elke week weer te 

kunnen laten trainen en 

wedstrijden laten spelen zijn 

veel enthousiaste 

vrijwilligers nodig. Denk aan 

vrijwilligers voor de kantine 

en de koffiecorner, maar ook 

voor onderhoud, 

schoonmaak, het schrijven 

van stukken voor de website, 

scheidsrechters, vlaggers en 

vele andere taken. 

Dit doen we niet alleen 

omdat het moet, maar ook 

omdat het heel leuk is om 

met andere mensen in 

contact te komen en samen 

plezier te hebben. 

Zonder al die behulpzame 

mensen kan onze mooie 

vereniging niet functioneren. 

Dus wil je wat bij ons komen 

doen stuur dan een mail 

naar ojc@vvdeweide.nl 

 


