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Inleiding 

Voetbalseizoen 2021-2022 staat voor de deur waarin we voor het eerst gaan aftrappen met 

SJO America-Meterik, de nieuwe naam van de gezamenlijke jeugdafdeling van AVV America en 

RKSV Meterik. In deze nieuwsbrief informatie over de start van het nieuwe seizoen, de 

invulling van het SJO bestuur en over trainingen en wedstrijden. 

 

 

Start Trainingen en Wedstrijden 

De trainingen starten weer zodra de zomervakantie afgelopen is en de scholen weer beginnen, 

voor de meeste jeugdleden staat de 1ste training op maandag 6 september of dinsdag 7 

september gepland. Onze JO19 en JO17 starten eind augustus met trainen, meer informatie 

over de trainingen, locatie van de trainingen en trainingstijden volgt per team via de 

leiders/trainers van het betreffende team. 

 

Zaterdag 11 september spelen alle teams de 1ste wedstrijd van het seizoen, voor JO19, JO17 

en JO15 is dit een bekerwedstrijd volgens ‘knock-out’ principe : de winnaar gaat door naar de 

volgende ronde. Voor de overige teams start deze zaterdag de 1ste fase van de vier 

competitiefasen in seizoen 2021-2022. De 1ste fase bestaat uit een poule van 8 teams waarin 

elk team dus 7 wedstrijden voetbalt. 

 

In de vorige nieuwsbrief is reeds gemeld dat onze JO19 in een samenwerking met een 7-tal 

JO19 spelers van vv Hegelsom gaat voetballen onder de naam ST SJO America-Meterik / vv 

Hegelsom JO19-1. Dit team zal zaterdag 4 september hun 1ste (oefen)wedstrijd spelen tegen 

Melderslo JO19-1 Op sportpark Erica in America, aanvang 15:00 uur. 

 

Teamtassen en materialen kunnen op woensdag 8 september tussen 19:00 en 20:00 

opgehaald worden op sportpark de Vonckel in Meterik. Wij begroeten die dag graag van ieder 

team een leider voor uitgifte van de teamtas. 

 

 

Voetbal.nl en Website 

Informatie over het wedstrijdprogramma en uitslagen 

van onze teams is te vinden op www.voetbal.nl en 

onze website www.sjoamerica-meterik.nl.  

 

Op voetbal.nl zoek je hiervoor naar de vereniging SJO 

America-Meterik waar het programma van alle 

jeugdteams te bekijken is. Op de voetbal.nl pagina’s 

van AVV America en RKSV Meterik zijn enkel nog de 

wedstrijden van de senioren- en damesteams te 

vinden.  

 

De website zal verder gevuld worden met informatie 

over onze teams, nieuws over de SJO, activiteiten, 

afgelastingen, etc.  

 

Vragen, opmerkingen, ideeën kunnen gesteld worden 

aan de websitebeheerder via webmaster@sjoamerica-

meterik.nl.  

http://www.voetbal.nl/
http://www.sjoamerica-meterik.nl/
mailto:webmaster@sjoamerica-meterik.nl
mailto:webmaster@sjoamerica-meterik.nl


 

 
 

VACATURES 

Om de jeugd uit America en Meterik aankomend seizoen met veel plezier te laten voetballen 

hebben we nog volop hulp nodig binnen het jeugdkader en het SJO-bestuur met commissies. 

Wij zijn nog op zoek naar (assistent) trainers, leiders/coaches, scheidsrechters, grensrechters, 

kantinevrijwilligers, (kandidaat) bestuurs- en commissieleden. Op onze website staat een 

vacatureoverzicht. 

 

Afhankelijk van de functie varieert de tijdsinspanning van één ochtend/middag/avond per 

week (trainer/leider) tot 2-3 keer een dagdeel per seizoen (scheidsrechter, kantinepersoneel)    

 

Via deze weg de vraag om eens na te denken welke taken er voor jou weggelegd zijn om SJO 

America-Meterik te helpen. En omdat we samen een groter netwerk hebben dan het bestuur 

alleen via deze weg ook de vraag om eens na te gaan of er binnen jouw familie, vrienden en 

kennissen iemand is die iets voor SJO America-Meterik kan en wil betekenen.  

 

Vragen over de vacatures kun je stellen via voorzitter@sjoamerica-meterik.nl en/of 

info@sjoamerica-meterik.nl. 

 

 

Aanmelden en Proeftrainingen 

Ben jij of ken jij iemand in de leeftijd van 5 tot en met 18 jaar die bij SJO America-Meterik wil 

komen voetballen? Kijk dan snel op www.sjoamerica-meterik.nl/528/word-lid/ om je aan te 

melden als lid bij onze moederverenigingen AVV America of RKSV Meterik.  

 

Wil je eerst eens kennismaken met het voetballen bij SJO America-Meterik? Meld je dan via de 

button op onze website aan om een aantal keren op proef te komen trainen en zo kennis te 

maken met het voetballen bij jouw leeftijdsgenoten.  

 

 

Bestuur SJO America-Meterik 

In de eerste nieuwsbrief is reeds het nieuw organogram van de organisatie en het SJO 

America-Meterik bestuur aangestipt. In deze nieuwsbrief een nadere toelichting samen met de 

nieuwe contactgegevens. 

 

SJO-Bestuur: 

Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter Giel Muysers, secretaris Mark Geuijen en 

penningmeester Johan Scheffer. Het dagelijks bestuur wordt gecomplementeerd door 

bestuurslid Algemene Zaken Gerrie Mulders en de nog vacante positie van bestuurslid Voetbal 

Technische Zaken. Het bestuur is per mail te bereiken via info@sjoamerica-meterik.nl. 

 

Binnen het bestuur zijn de taken van de voorzitter om de organisatie aan te sturen en te 

vertegenwoordigen bij de KNVB en andere verenigingen. Taken van de secretaris zijn het 

verzorgen van de communicatie, website en het bijhouden van de ledenadministratie. De 

penningmeester verzorgt de financiën zoals contributies, sponsoring, vergoedingen en 

declaraties van de SJO.  

 

Het bestuurslid VTZ vertegenwoordigt de commissies VTZ en wedstrijdzaken welke 

verantwoordelijk zijn voor het organiseren van teamindelingen, trainingen en wedstrijden. Tot 

slot vertegenwoordigt het bestuurslid de commissies Vrijwilliger, Activiteiten en Facilitair welke 

verantwoordelijk zijn voor de tenues, kantinepersoneel, activiteiten enzovoort. 

 

Voor vragen/opmerkingen over bovengenoemde taken zijn de bestuursleden te bereiken via: 

 

Bestuursfunctie Contactpersoon E-mail Telefoon 

Voorzitter Giel Muysers voorzitter@sjoamerica-meterik.nl 06-49827457 

Secretaris Mark Geuijen secretaris@sjoamerica-meterik.nl 06-86616014 

Penningmeester Johan Scheffer penningmeester@sjoamerica-meterik.nl  

Bestuurslid VTZ vacature VTZ@sjoamerica-meterik.nl  

Bestuurslid AZ Gerrie Mulders AZ@sjoamerica-meterik.nl 06-22988336 

 

mailto:voorzitter@sjoamerica-meterik.nl
mailto:info@sjoamerica-meterik.nl
http://www.sjoamerica-meterik.nl/528/word-lid/
mailto:info@sjoamerica-meterik.nl
mailto:voorzitter@sjoamerica-meterik.nl
mailto:secretaris@sjoamerica-meterik.nl
mailto:penningmeester@sjoamerica-meterik.nl
mailto:VTZ@sjoamerica-meterik.nl
mailto:AZ@sjoamerica-meterik.nl


 

 
 

Wedstrijdzaken 

Coördinatie van alle wedstrijden, scheidrechters en de planning van velden + kleedlokalen op 

beide sportparken is in handen van de commissie wedstrijdzaken. Meest actuele 

wedstrijdprogramma’s zijn altijd te vinden op onze website www.sjoamerica-meterik.nl en via 

www.voetbal.nl. Wijzigingen / afgelastingen van wedstrijden worden door onze 

wedstrijdsecretaris Roger Muijsers gecommuniceerd met het jeugdkader van betreffende 

teams. Voor vragen over (oefen)wedstrijden kunnen teams terecht bij de wedstrijdsecretaris 

via wedstrijdsecretaris@sjoamerica-meterik.nl. 

 

Binnen de commissie wedstrijdzaken zijn wij nog op zoek naar scheidsrechters die een paar 

keer per seizoen een wedstrijd willen fluiten. Daarnaast staan er vacatures open voor een 

coördinator/begeleider van onze scheidsrechter. Voor meer informatie over het fluiten van 

wedstrijden of de openstaande functie kun je terecht bij het SJO bestuur via info@sjoamerica-

meterik.nl. 

 

 

Commissie VTZ 

In de commissie VTZ is nog volop plaats voor enthousiaste vrijwilligers om samen met het 

Hoofd Opleiding en het Bestuurslid VTZ inhoud en uitvoering te geven aan het 

Voetbaltechnisch Beleid binnen SJO America-Meterik.  

 

Graag komen wij in contact met eenieder die binnen SJO America-Meterik iets kan betekenen 

binnen ons jeugdkader (trainer, leider/coach grensrechter) of binnen de commissie VTZ 

(jeugdcoördinator, ledenwerving, jeugdbeleidsplan).  

 

Voor meer informatie over de commissie VTZ of vragen over invulling van openstaande 

functies kan contact opgenomen worden met VTZ@sjoamerica-meterik.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met sportieve groet, 

 

Bestuur SJO America-Meterik 

  

http://www.sjoamerica-meterik.nl/
http://www.voetbal.nl/
mailto:wedstrijdsecretaris@sjoamerica-meterik.nl
mailto:info@sjoamerica-meterik.nl
mailto:info@sjoamerica-meterik.nl
mailto:VTZ@sjoamerica-meterik.nl


 

 
 

 
BIJLAGE: Organogram SJO America-Meterik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bestuur SJO America - Meterik 

Voorzitter 

Secretaris 

Penningmeester 

 

 

Bestuurslid VTZ Bestuurslid AZ 

Hoofd 

Bestuur 

AVV 

America 

Hoofd/ 

Jeugd 

Bestuur 

RKSV 

Meterik 

Wedstrijdzaken 

 

Wedstrijdsecretaris 

Scheidrechters 

Planning sportpark 

- Velden 

- Kleedlokalen 

- Kantine 

Commissie VTZ 

 

Hoofd Opleiding 

Coordinatoren 

- Jeugd O19-O13 

- Jeugd O12-O10 

- Jeugd O9-O7 

Ledenwerving 

Activiteiten 

 

- Teams 

- Afsluitdag  

- Zaalvoetbal 

- etc 

Vrijwilligers 

 

- Beleid 

- Werving  

- Opleiding 

- etc 

Facilitair 

 

- Tenues 

- Materialen  

- Sponsoring 

- etc 


