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Inleiding 

De competitie van voetbalseizoen 2021-2022 is inmiddels begonnen en al onze jeugdleden 

hebben hun eerste wedstrijden gespeeld in één van de SJO America-Meterik jeugdteams. Via 

deze nieuwsbrief verdere informatie over het huidige seizoen, activiteiten en mededelingen van 

bestuur. 

 

 

Op de sportparken… 

Zijn per 25 september de corona basismaatregelen opgeheven, dit wil zeggen dat er op het 

sportpark, in de kleedlokalen en in de kantine geen maximum aan aantal bezoekers meer is en 

er niet meer verplicht afstand gehouden hoeft te worden. In de plaats hiervan geldt in het 

‘verblijf’ gedeelte van kantines de QR-code scan vergelijkbaar aan de horeca. Wij verzoeken 

om op onze beide sportparken maar ook in de kantines van de verenigingen die wij bezoeken 

de aanwijzingen van kantinepersoneel hieromtrent op te volgen. 

 

Nu de sportparken en kleedlokalen weer volledig geopend zijn gaan we ook weer terug naar de 

regel dat er na een training of wedstijd gedoucht dient te worden door de jeugdspelers. Wij 

verwachten daarom dat iedere jeugdspeler voortaan weer met voetbaltas en douchespullen 

naar trainingen en wedstrijden komt.  

 

 

Van en naar de sportparken… 

Met het komen van de herfst eindigen de trainingen weer in het donker; en nog maar een paar 

weken verder starten de trainingen zelfs weer in het donker. Wij vragen daarom aandacht om 

te zorgen dat jeugdleden die met de fiets naar het sportpark komen deugdelijke verlichting op 

hun fiets hebben en eventueel veiligheidshesjes dragen.  

 

Voor ouders/verzorgers die jeugdspelers met de auto komen halen/brengen het verzoek om de 

auto’s te parkeren op de parkeerplaats. Het stoppen aan de toegangspoort of aan de weg om 

jongens uit te laten stappen geeft onveilige situaties. 

 

 

Teamafspraken 

Binnen de teams zijn/worden, in lijn met algemeen geldende beleidsregels, afspraken gemaakt 

over onze normen en waarden, omgang met elkaar en over trainingen/wedstrijden. Denk bij 

deze afspraken aan zaken als op tijd aanwezig zijn op trainingen, het afmelden voor 

wedstrijden/trainingen, omgang met materialen op het voetbalveld, etc. 

 

Leiders en trainers zullen per team deze afspraken maken waarbij tegenwoordig ieder team 

een Whatsapp groep met de jeugdspelers (JO15-JO19) of de ouders/verzorgers (JO13-JO7) 

aanmaakt. Deze Whatsapp groepen zijn bedoeld voor de leiders/trainers om informatie over 

trainingen/wedstrijden te delen zoals wijzigingen en afgelastingen. Wat betreft afmelden voor 

wedstrijden/trainingen is het aan de trainers/leiders om afspraken te maken of dit via de team 

Whatsapp kan of dat dit met een persoonlijk bericht aan de trainer/leider dient te gebeuren. 

 

Bij trainingen geldt dat onze consuls uiterlijk 17:30 uur doorgeven aan trainers of velden (bij 

regenval) niet bespeelbaar zijn; trainingen gaan dus door bij geen bericht van trainers in de 

Whatsapp groep tot deze tijd.  

 



 

 
 

VACATURES 

Zoals een aantal teams ondervonden hebben of nog steeds ondervinden zijn er binnen het 

jeugdkader nog steeds een aantal open plekken. De commissie VTZ is daarom nog steeds op 

zoek naar: 

- Trainers JO17-1; voor training op dinsdagavond 18:30 – 19:45 uur in Meterik 

- Coach JO13-1; voor het coachen van de wedstrijden op de zaterdagen 

- (assistent) Trainers JO13-1; voor trainingen op dinsdagavond 18:30 – 19:45 in America 

en op donderdagavond 18:30 – 19:45 in Meterik 

- Coach JO12-1; voor het coachen van de wedstrijden op de zaterdagen 

- Trainers JO12/JO11/JO10; voor training op maandagavond 18:30 – 19:45 in Meterik 

 

Ben jij diegene of ken jij personen die ons kunnen helpen om de open posities in te vullen? 

Neem dan s.v.p. contact op met vtz@sjoamerica-meterik.nl. 

 

 

ARBITRAGE 

Om onze teams wedstrijden te kunnen laten spelen kunnen we niet zonder scheidsrechters en 

assistent-scheidsrechters (grensrechters). Binnen de elftallen trachten wij bij elk team een 

vaste grensrechter in het jeugdkader op te nemen; echter de praktijk leert dat de 

(ouders/verzorgers van) jeugdspelers hier op toerbeurt voor ingepland moeten worden. Wij 

vragen hiervoor begrip en ieders medewerking om een paar wedstrijden per seizoen te 

assisteren bij wedstrijden. 

 

Scheidsrechters worden ingepland door de commissie wedstrijdzaken, deze commissie is altijd 

op zoek naar mensen die onze jeugdafdeling willen helpen met het fluiten van een wedstrijd. 

Aanmelden als scheidsrechter kan via wedstrijdsecretaris@sjoamerica-meterik.nl. 

 

 

Aanmeldingen na proeftrainingen 

Afgelopen weken hebben een aantal jongens met veel plezier op proef meegetraind bij onze 

JO7 en JO10-1. Wij zijn zeer verheugd te kunnen melden dat al deze jongens besloten hebben 

om lid te worden bij de voetbalvereniging; met name de aanmeldingen in JO7 waren welkom 

om met een volwaardig team aan de 4vs4 competitie in Horst aan de Maas te kunnen 

deelnemen.  

 

 

Jeugdbeleidsplan 

Alvast ter voorbereiding op het nieuwe seizoen zal het bestuur zich dit najaar en winter bezig 

gaan houden om het jeugdbeleidsplan op te zetten voor SJO America-Meterik. Aan de hand 

van doelstelling en missie voor SJO America-Meterik wordt beleid en organisatie uitgewerkt in 

het jeugdbeleidsplan om duidelijkheid en structuur te bieden aan onze jeugdleden, 

ouders/verzorgers en jeugdkaderleden. 

 

 

Doelstelling SJO America-Meterik 

Als eerste stap van het jeugdbeleidsplan willen wij aandacht vragen voor de doelstelling die 

SJO America-Meterik op wil nemen in haar jeugdbeleidsplan welke als volgt  

 

“Doelstelling van SJO America-Meterik is om de jeugd uit America en Meterik een 

veilige voetbalomgeving te bieden waarin spelers lekker kunnen voetballen om met 

veel plezier op ieder zijn/haar niveau te kunnen presteren” 

 

Deze doelstelling is gekoppeld aan het niveau waarop onze jeugdteams uitkomen in de KNVB-

competities waarbij we ons spiegelen aan verenigingen in de regio met vergelijkbare 

jeugdafdelingen (qua aantal teams/spelers). 

 

Vanuit deze doelstelling zou het duidelijk moeten zijn dat binnen SJO America-Meterik het 

leren voetballen en het beter maken van jeugdspelers belangrijker is dan elke wedstrijd te 

moeten winnen of zoveel mogelijk kampioenschappen te behalen. 
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Veilig Sportklimaat, Normen en Waarden 

In het jeugdbeleidsplan komen een veilig sportklimaat met daarbij horende gebruikelijke 

normen en waarden centraal te staan. Deze normen en waarden gelden niet enkel voor de 

jeugdspelers zelf maar ook voor het jeugdkader, het bestuur en ouders/toeschouwers langs de 

lijn. Binnen SJO America-Meterik gaan we respectvol om met elkaar, met de tegenstander, 

met de scheidsrechters en met alle andere vrijwilligers die het voetballen in America en 

Meterik mogelijk maken.                                          
 

 

Rol bestuur SJO America-Meterik 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid binnen SJO America-Meterik dat vastgelegd 

gaat worden in het jeugdbeleidsplan. Bij het opstellen van het jeugdbeleidsplan en besluiten 

die hierbij genomen moeten worden zal het bestuur haar oor te luister leggen binnen de SJO 

zelf maar ook bij de KNVB en vergelijkbare verenigingen in de regio.  

 

 

Rol van jeugdkader (coaches/leiders/trainers) 

De coaches, leiders en trainers van een team zijn verantwoordelijk voor de teamafspraken, de 

omgang met elkaar binnen en buiten het team en natuurlijk het coachen, begeleiden, trainen 

van het team. Deze verantwoordelijkheden vinden plaats binnen de kaders die in het 

jeugdbeleidsplan opgenomen gaan worden.  

 

 

Rol van ouders/verzorgers 

Ouders/verzorgers zijn van harte welkom bij wedstrijden/trainingen om hun zoon/dochter 

positief te enthousiasmeren/ondersteunen. Hierbij gelden wel twee voorwaarden: 

- Het coachen, begeleiden en trainen laten we over aan de coaches/leiders/trainers van onze 

teams 

- We staan op voldoende afstand van het speelveld zodat bij wedstrijden het speelveld voor de 

spelers is en er op trainingen voldoende ruimte is om de oefeningen uit te voeren. 

 

 

Communicatie 

In de communicatie met bestuur hebben we gezorgd voor 

duidelijke structuren; zo zijn de afzonderlijke bestuursleden per 

mail/telefoon bereikbaar voor de organisatorische zaken die 

toebehoren aan hun functie in het bestuur (zie bijlage met 

organogram).  

 

Voor algemene vragen gericht aan het gehele bestuur kan er 

contact opgenomen worden via info@sjoamerica-meterik.nl. 

Afhankelijk van de vraag zal het bestuur op gepaste termijn 

antwoorden op deze vragen via de secretaris en/of het 

betreffende bestuurslid. 
 

 

Met sportieve groet, 

 

Bestuur SJO America-Meterik 

 

W: www.sjoamerica-meterik.nl 

E: info@sjoamerica-meterik.nl 

 

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 
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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 


