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Inleiding 

Welkom in de eerste nieuwsbrief van SJO America-Meterik, de nieuwe naam waaronder de 
jeugdafdelingen van AVV America en RKSV Meterik gaan voetballen vanaf seizoen 2021-2022. 

In deze nieuwsbrief praten we jullie bij over de oprichting en de organisatie van het 

jeugdvoetbal binnen de SJO America-Meterik. Veel leesplezier! 

 
 

Oprichting SJO America-Meterik 

Na de afgelopen 5 seizoenen met ST-teams (Samenwerkende Teams) aan de KNVB competitie 

te hebben deelgenomen is nu het moment daar om met de jeugdafdelingen van AVV America 

en RKSV Meterik verder te gaan als een Samenwerkende Jeugd Opleiding (SJO). Belangrijkste 
reden hiervoor is dat deze samenwerkingsvorm beter past bij de manier waarop het 

jeugdvoetbal in America en Meterik de afgelopen seizoenen georganiseerd is geweest. 

Bijkomend voordeel is dat de organisatie achter het jeugdvoetbal makkelijker te coordineren is 

aangezien een SJO binnen de KNVB als een ´enititeit´ wordt gezien. Het voordeel hiervan is 
dat we vanuit een eigen sportlink account kunnen gaan werken, iets wat bijvoorbeeld zichtbaar 

gaat zijn op voetbal.nl. Om bovenstaande redenen wordt per 01-07-2021 de SJO America-

Meterik actief bij de KNVB! 

 

 
 

 

Jeugdvoetbal binnen SJO America-Meterik   
Met de oprichting van SJO America-Meterik veranderd er voor onze jeugdleden en jeugdteams 

nagenoeg niets. Jeugdleden blijven lid van de moederverenigingen AVV America of RKSV 

Meterik en spelen voor de SJO die beide verenigingen met elkaar hebben aangemeld. De 

teams blijven trainen en wedstrijden spelen op de sportparken in America en Meterik, 
wedstrijden blijven gespeeld worden in het sky-blauwe / zwarte tenue waarin de ST-teams al 

een aantal seizoenen spelen. Wat dit betreft veranderd voor de jeugdteams enkel de naam van 

het team waarin ze voetballen: in plaats van ST America / Meterik of ST Meterik/ America gaan 

alle teams als SJO America-Meterik deelnemen aan de competities. 

 
Voor het seizoen 2021-2022 zijn de volgende SJO America-Meterik teams ingeschreven bij de 

KNVB: 

Elftallen:  SJO America-Meterik JO19-1*, JO17-1, JO15-1 en JO13-1 

Achttallen: SJO America-Meterik JO12-1 en JO11-1 
Zestallen: SJO America-Meterik JO10-1 en JO8-1 

Met de mini-pupillen van SJO America-Meterik nemen we deel aan de onderlinge HadM 

competitie.  

 
*Ons JO19-1 is een samenwerking van de SJO America-Meterik en de JO19 van vv Hegelsom, 

dit team gaat als ST team aan de JO19 competitie deelnemen. Zie hiervoor ook het 

gezamenlijk nieuwsbericht van SJO America-Meterik en vv Hegelsom. 

 
 



 

 

 
 

Bestuur SJO America-Meterik 

Met de oprichting van de SJO America-Meterik hebben we afgelopen seizoen ook het bestuur 

en de organisatie van het jeugdvoetbal geevauleerd en geherstructureerd. Een belangrijke 
wijziging is dat we gaan werken met een dagelijks bestuur die een aantal uitvoerende 

commissies aanstuurt die het jeugdvoetbal en activiteiten rondom het voetballen organiseren. 

Een andere wijziging in deze structuur is dat we voor elke functie een verantwoordelijk 

aanspreekpunt gaan krijgen die de SJO America-Meterik vertegenwoordigd. Tot dit seizoen 
werkten we bijvoorbeeld met twee wedstrijdsecretarissen en ook met twee jeugdcoordinatoren 

per leeftijdscategorie, iets wat vanaf dit seizoen dus veranderd is.  

 

Onderstaand staat schematisch het bestuur en de organisatie van de SJO America-Meterik 
weergegeven. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Website 

Kijk voor meer informatie na de zomerstop op onze website 

www.sjoamericameterik.nl. Via deze website blijven wij alle 
(jeugd)leden van AVV America en RKSV Meterik informeren 

over het jeugdvoetbal in America en Meterik. Teams, 

wedstrijdprogramma´s en uitslagen kun je ook terug gaan 

vinden op deze site. 
 

 

 

 
Met sportieve groet, 

 

Bestuur SJO America-Meterik 
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