Verslag Jeugdcommisie seizoen 2021-2022
We zijn het seizoen 22/23 gestart met evenveel jeugdteams als vorig seizoen
geëindigd (22). Mogelijk komen er nog 1 of 2 teams bij aangezien er nog steeds
nieuwe aanmeldingen binnenkomen.
Afgelopen jaren hadden we twee meiden teams waaronder MO19 in samenwerking
met Jong Holland. Aankomend jaar is het helaas niet gelukt om een meidenteam te
formeren. Wel zijn er diverse meiden doorgestroomd naar de dames.
Afgelopen seizoen hebben we een twee kampioenen mogen noteren: De MO19 en de
JO13-1. Een aantal andere teams roken aan de titel maar haalde het op de valreep
niet. Ten opzichte van het vorige seizoen zijn er enkele veranderingen in het
jeugdbestuur. Mareille (pupillen), Daniel (meiden), Annet (algemeen), Rene
(junioren) en Pieter (kabouters) zijn gebleven maar Kamil (hoofdjeugdopleiding) is
gestopt en we zijn heel blij dat Giovanni Succu deze rol heeft overgenomen. Dennis
Overtoom stopt met het jeugdbestuur maar blijft verbonden als jeugdtrainer en hem
kennende zal hij nog bij diverse activiteiten zijn steentje bijdragen. Het jeugdbestuur
wil hem enorm bedanken voor alles wat hij heeft gedaan, nog steeds doet.
Daarnaast hebben we nog een vaste groep mensen die altijd klaar staan om diverse
activiteiten te ondersteunen. Speciaal dank voor de gastouders en de
kledingcommissie.
Aan het begin van elk seizoen legt het jeugdbestuur uit aan de ouders van de
jongste jeugd (O8, O9 en O10) waar onze club voor staat en wat er allemaal voor
nodig is om de club draaiend te houden. Elk team moet diverse taken zelf regelen:
Coachen/spel begeleiden, veld uitzetten, doeltjes opruimen, limonade halen,
rijschema maken en uitvoeren, shirtjes wassen ….. Maar er zijn ook andere taken die
ingevuld moeten worden: trainen, wedstrijdsecretaris, gastouders op zaterdag,
bestuurslid, activiteiten ondersteunen…. Dit jaar is daar bij gekomen dat de kantine
op zaterdag ondersteunt moet worden vanuit deze teams.
Afgelopen jaar waren de speciale activiteiten iets minder dan de vorige jaren.
Natuurlijk gaan we er in de jubileum jaar weer veel variatie bieden om de jeugd te
binden en te boeien.
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