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Inleiding 

In deze nieuwsbrief alweer diverse onderwerpen die te maken hebben met de afsluiting van 

het 1ste seizoen als SJO America-Meterik, de voorbereiding op het nieuwe seizoen 2022-2023 

en het werk wat in diverse commissies verzet is en gaat worden. 

 

 

Voorjaarscompetitie 2022 

In de voorjaarscompetitie zijn de jongere teams aan de vierde en laatste fase van de 

competitie begonnen. In deze fase zullen onze JO7 t/m JO13 in maart, april en mei nog 

allemaal een 7 á 8 wedstrijden voetballen en daarna het seizoen afsluiten met een toernooi. 

De elftallen zijn in januari gestart aan hun voorjaarsreeks en deze kan gelukkig volledig 

uitgespeeld worden met wedstrijden tot en met mei. Al met al komen we hiermee gelukkig 

weer in het ritme zoals we dit twee seizoenen geleden gewend waren. 

 

 

Nieuwe aanmeldingen / Proeftrainingen 

Op maandag 7 maart is een nieuwe serie proeftrainingen 

gestart met 9 spelers die tijdens deze trainingen kennis 

komen maken met het voetballen bij SJO America-

Meterik. Na de vorige series proeftrainingen hebben we in 

het najaar van 2021 en deze winter 10 nieuwe 

aanmeldingen ontvangen, deze nieuw aanwas traint en 

voetbalt dit voorjaar volop mee in onze JO7. 

 

Aanmelden voor proeftrainingen kan het hele seizoen 

door het invullen van het webformulier op onze website, 

dit formulier is via de QR code op te vragen. Na 

aanmelding via het formulier neemt onze commissie VTZ 

contact op om de proeftrainingen in een team met 

leeftijdsgenoten te plannen.  

 

 

Samenwerking jeugdafdeling vv Hegelsom 

Nieuwe informatie over de samenwerking met de jeugdafdeling van vv Hegelsom is te vinden 

in onze gezamenlijke nieuwsbrief van maart. 

  

 

Vooruitblik seizoen 22/23 

De VTZ commissie is deze winterstop alweer begonnen met de voorbereidingen op het 

volgende seizoen. Deze voorbereiding bestaat tot en met maart uit het vaststellen hoeveel 

jeugdteams we per leeftijdsklasse kunnen formeren voor het volgende seizoen. Hierbij gaat de 

VTZ ervan uit dat iedereen volgend seizoen lekker blijft voetballen en dat er nog nieuwe 

aanmeldingen komen vanuit de proeftrainingen.  

 

Vanaf maart gaat de VTZ commissie beginnen om alle jeugdspelers in te delen in de teams. Dit 

gebeurd aan de hand van de richtlijnen die we hier voor hebben opgesteld en in samenspraak 

met het jeugdkader. In een aantal situaties wordt contact opgenomen met de spelers (of 

ouders/verzorgers) zelf. Streven is om op het einde van dit seizoen (medio juni) de nieuwe 

teamindeling met jeugdkader bekend te maken, dit geld ook voor de spelers die in een ST-

team met vv Hegelsom komen te voetballen. 
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Vertrouwenspersoon 

We zijn blij te kunnen communiceren dat we in de persoon van Hay Mulders een 

vertrouwenspersoon voor SJO America-Meterik hebben kunnen aanstellen. Vanaf nu kunnen 

spelers, leiders/trainers, ouders/verzorgers bij de vertrouwenspersoon terecht als er voor hun 

zaken spelen binnen SJO America-Meterik die ze in vertrouwen willen bespreken. Hiervoor 

stuur je een mail naar vertrouwenspersoon@sjoamerica-meterik.nl met het verzoek om een 

(telefonisch) gesprek in te plannen. 

 

 

Jeugdbeleidsplan 

In maart staan er een tweetal jeugdkaderbijeenkomsten 

gepland waarin wij met ons jeugdkader gaan brainstormen 

wat belangrijk is voor SJO America-Meterik. Onderdeel van 

deze sessie is het vaststellen van de doelstelling waarmee we 

binnen SJO America-Meterik gaan werken. Vooralsnog is deze 

doelstelling door het bestuur als volgt geformuleerd: 

 

“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” 

 

Naast het vaststellen van de doelstelling is het doel om via 

deze bijeenkomsten een werkgroep samen te stellen voor het 

schrijven van het jeugdbeleidsplan. 

 

 

Vacatures 

In deze nieuwsbrief vooral aandacht voor de vacatures die SJO America-Meterik heeft voor de 

Voetbal Technische Zaken (VTZ). Zowel in het bestuur als in de VTZ commissie zijn we op zoek 

naar versterking om alles wat te maken heeft met het voetbal technische beleid, het geven 

van trainingen, het coachen van wedstrijden en het samenstellen / coördineren van onze 

teams. Wij zijn op zoek naar invulling van de volgende functies: 

- Bestuurslid VTZ 

- Jeugdcoördinatoren 

- Leden werkgroep Jeugdbeleidsplan 

- Leden werkgroep samenwerking vv Hegelsom 

Voor meer informatie over het takenpakket en de verantwoordelijkheden van het bestuurslid 

VTZ en de commissie VTZ kan contact opgenomen worden met Giel Muysers of  

vtz@sjoamerica-meterik.nl 

 

Mochten bovenstaande functies niet passen maar wil je wel iets betekenen voor SJO America-

Meterik? Dit kan ook in andere functies of via het uitvoeren van kleinere taken zoals het 

draaien van kantinediensten, het fluiten van wedstrijden of het trainen/coachen van onze 

teams. Aanmelden of informatie over deze functies en taken? Neem contact met ons op via 

info@sjoamerica-meterik.nl 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vertrouwenspersoon@sjoamerica-meterik.nl
mailto:vtz@sjoamerica-meterik.nl
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Seizoensafsluiting 

Waar onze teams het seizoen weer kunnen afsluiten met een toernooi, gaan we dit met het 

jeugdkader en de vrijwilligers van SJO America-Meterik weer doen met de een jeugdkader-

BBQ. Deze zal na afloop van het seizoen plaats vinden, hiervoor zullen wij binnenkort een 

datum prikken.  

 

 

 

Met sportieve groet, 

 

Bestuur SJO America-Meterik 

 

 

www.sjoamerica-meterik.nl 

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 

 

 

http://www.sjoamerica-meterik.nl/
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
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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 


