
JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2008-2009 
Het seizoen 2008-2009 was een moeilijk jaar voor de jeugdcommissie. Er werden 18 teams opgegeven bij de 
KNVB. Helaas bleek al snel dat dit te ambitieus was en dat er teams teruggetrokken moesten worden. Zo moest 
voor aanvang van het seizoen de B2 en F5 zich terugtrekken. Het aantal teams dat wij willen mee laten doen aan 
de competitie moet al in mei doorgegeven worden aan de KNVB. Helaas weet dan niet iedereen wat hij/zij het 
nieuwe seizoen gaat doen. Als tijdens de zomerstop besloten wordt om toch maar te stoppen, kan dit vervelende 
gevolgen hebben voor de opgegeven teams. 
De resultaten waren wisselend. Een aantal teams presteerde zo goed dat dit resulteerde in een kampioenschap. 
Overige teams lieten tijdens het seizoen zien dat zij door veel te trainen zich verbeterden. Maar bovenal heeft een 
ieder op zijn niveau zeer veel plezier gehad. 
Ook voor het seizoen 2008-2009 was de Technische Commissie er weer in geslaagd om voor elk team een 
enthousiaste trainer te vinden. Ook de Jeugd Commissie had met zeer veel bloed, zweet en tranen er voor 
gezorgd dat elk team op pad kon gaan met leiders. 
Door de vele jeugdteams was het nogal vaak een probleem om de teams in de kleedkamers te krijgen. Dit 
probleem was halverwege het seizoen opgelost doordat er 4 nieuwe kleedkamers bij gekomen zijn. Ook werd 
tijdens het seizoen de nieuwe multifunctionele ruimte in gebruik genomen welke ’s ochtends dienst doet als 
jeugdbestuurskamer. De leiders van de tegenpartij en de scheidsrechters kunnen nu in een fatsoenlijke ruimte 
ontvangen worden. 
Zoals elk jaar werd er ook afgelopen seizoen naast het voetbal andere activiteiten georganiseerd. Onze jongste 
leden werden weer verblijdt met een bezoekje van de Goed Heilig man. Tot onze verbazing was een ieder weer zeer 
zoet geweest en kregen zij een cadeautje. Het Euro-mix toernooi in de winterstop werd zeer goed bezocht en leverde 
zeer prachtige momenten op. Ook de overige activiteiten werden zeer goed bezocht en een ieder was hier tevreden 
over. 
Aan het eind van het seizoen moest er helaas afscheid genomen van verschillende leiders. Deze leiders werden 
in het zonnetje gezet tijdens de voetbal familiedag. Deze leiders worden nogmaals bedankt voor hun inzet de 
afgelopen jaren. Ook binnen de jeugdcommissie gaat er een verandering plaatsvinden: Wout Flokstra en Harold 
Kamps stopten ermee. Zij werden vervangen door Rense Oving en Sander Stegehuis. 
De jeugdsecretaris, 
Rense Oving 

 
 


