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Inleiding 

In deze laatste nieuwsbrief van het seizoen 2021-2022 een terugblik op het 1ste seizoen als SJO 

America-Meterik, een woord van dank aan iedereen die zich voor SJO America-Meterik heeft 

ingezet en een vooruitblik op het nieuwe seizoen waarin de samenwerking met de jeugdafdeling 

van vv Hegelsom wordt voortgezet. 

 

 

Seizoen 2021-2022 

De start van SJO America-Meterik in het najaar van seizoen 2021-2022 was er één met horten 

en stoten. Om diverse redenen heeft het een tijdje gekost voordat alle teams trainers & leiders 

hadden en de nieuwe bestuurlijke organisatie in orde was. Toen dit vanaf de herfstvakantie op 

de rit was, moest er vanwege diverse regels weer geïmproviseerd worden bij wedstrijden en 

trainingen waarbij de najaarsreeks uiteindelijk weer ingekort werd. Gelukkig hebben we na de 

winterstop de voorjaarsreeks uit kunnen voetballen zoals we ooit gewend waren en gaan we 

ervan uit dat we seizoen 2022-2023 normaal op kunnen starten.  

 
In de voorjaarsreeks hebben alle teams lekker in hun competitie meegevoetbald en is er ten 

opzichte van het najaar een mooie en sportieve vooruitgang geboekt. Een aantal teams heeft 

tot het einde meegedaan om het kampioenschap waarbij onze JO13-1 en JO8-1 kampioen zijn 

geworden in hun poule. 

 
Onze dank gaat uit naar alle leiders / trainers, scheidsrechters, kantinevrijwilligers en 

bestuursleden die bovenstaande met ons mogelijk hebben gemaakt. Velen van hen zullen we 

het volgende seizoen terugzien op of naast de velden, anderen hebben – om verschillende 

redenen - besloten om een stapje terug te doen. Een speciaal woord van dank willen wij richten 

aan Roger Muijsers en Johan Scheffer die in de zomerstop gaan stoppen met respectievelijk het 

wedstrijdsecretariaat & scheidsrechter coördinatie (Roger) en als penningmeester (Johan). 

 

 

Teams seizoen 2022-2023 

In het nieuwe seizoen gaat de samenwerking met de jeugdafdeling van vv Hegelsom verder 

uitgebreid worden. Naast de JO19 gaan ook de JO12 en JO11 in ST-teams met vv Hegelsom aan 

de KNVB-competitie deelnemen. De overige teams zullen als SJO America-Meterik deelnemen 

aan de KNVB-competitie. Tot slot zijn we zeer verheugd dat we na een aantal series 

proeftrainingen bijna twintig nieuwe aanmeldingen hebben ontvangen van JO8 en JO7 

jeugdleden. In het nieuwe seizoen gaan de volgende series proeftrainingen georganiseerd 

worden. 

 
De volgende teams zijn volgend seizoen actief op de velden in America, Meterik en Hegelsom: 
ST SJO America-Meterik / vv Hegelsom JO19-1 & JO19-2 
SJO America-Meterik JO15-1 
SJO America-Meterik JO13-1 
ST vv Hegelsom / SJO America-Meterik JO12-1 & JO12-2 
ST SJO America-Meterik / vv Hegelsom JO11-1 & JO11-2 
SJO America-Meterik JO9-1 
SJO America-Meterik JO8-1 & JO8-2 
SJO America-Meterik JO7 (mini-pupillen) 



 
 

  SJO America-Meterik 
 
 

Nieuwsbrief Juli 2022  

                                                       

   

 

 

 

Bestuur SJO America-Meterik 
In het nieuwe seizoen begroeten we twee nieuwe bestuursleden binnen het bestuur van SJO 

America-Meterik en wel Jules Driessen en Rens Aerts. Jules zal de functie van penningmeester 

gaan invullen en Rens neemt als bestuurslid VTZ plaats in het bestuur. Hiermee gaan we het 

nieuwe seizoen starten met een voltallig bestuur bestaande uit onderstaande bestuursleden: 

 
Bestuursfunctie Contactpersoon E-mail Telefoon 

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

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

Penningmeester Jules Driessen penningmeester@sjoamerica-meterik.nl 06-11010407 

Bestuurslid VTZ Rens Aerts VTZ@sjoamerica-meterik.nl 06-11672004 

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

 

 

Wedstrijdsecretaris 

Het wedstrijdsecretariaat zal volgend seizoen beheerd worden door Peter Hesp die het 

secretariaat zal combineren met het beheer van onze website www.sjoamerica-meterik.nl. In de 

rol van wedstrijdsecretaris zal Peter contacten onderhouden met de KNVB en andere 

voetbalverenigingen om ervoor te zorgen dat het wedstrijdprogramma op voetbal.nl en onze 

website actueel is. Verder kunnen teams oefenwedstrijden en inschrijvingen voor toernooien via 

wedstrijdsecretaris@sjoamerica-meterik.nl aanvragen. 

 

 

Scheidrechters 
Voor het inplannen en begeleiden van scheidsrechters (JO13 t/m JO19) en spelbegeleiders (JO12 

t/m JO8) zijn wij nog op zoek naar invulling van onze scheidsrechterscommissie bestaande uit 

een coördinator (inplannen van scheidsrechters) en een begeleider (opleiding / begeleiding van 

scheidsrechters).  
 

In het seizoen zijn de taken van de coördinator om aan begin van iedere competitie 

scheidsrechters / spelbegeleiders in te plannen op de thuiswedstrijden van SJO America-Meterik 

en deze planning samen met de wedstrijdsecretaris op te volgen. Gemiddeld vraagt dit in het 

seizoen +/- een uurtje tijd per week. 

 
De functie van scheidsrechterbegeleider is om als vraagbaak  / adviseur te fungeren voor 

(nieuwe) scheidsrechters om deze te begeleiden bij praktische zaken die komen kijken bij het 

fluiten en vragen over spelregels en dergelijke te beantwoorden. Het organiseren van een 

spelregelavond voor scheidrechters en jeugdspelers kan ook onderdeel zijn van deze functie. 

Deze functie vraag vooral tijd op zaterdagen om bij de wedstrijden scheidsrechters op het veld 

te begeleiden. 

 
Als gezamenlijke taak met het bestuur willen is onze opzet om met de scheidsrechters commissie 

beleid voor arbitrage op te zetten met als belangrijk onderdeel de werving en behoud van 

scheidsrechters / grensrechters. Want het mag duidelijk zijn dat we zonder arbitrage geen 

wedstrijden kunnen spelen. 
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Doelstelling SJO America-Meterik 
Na een interactieve jeugdkaderbijeenkomst is gebleken dat onderstaande doelstelling breed 

gedragen wordt onder het jeugdkader.  

 
“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”  

 

Wij gaan ons aankomende seizoen dan ook inzetten om onze jeugdspelers met plezier hun 

voetbalprestaties te laten ontwikkelen. 
 

 

Samenwerking jeugdafdeling vv Hegelsom 

Uit de evaluatie van de samenwerking met JO19-1 afgelopen seizoen is gebleken dat er een 

gezonde basis is voor verdere samenwerking tussen de jeugdafdeling vv Hegelsom en SJO 

America-Meterik. In het voorjaar is hiervoor een werkgroep aan de slag gegaan, hieruit is een 

startnotitie opgesteld met daarin beschreven de intenties, doelstellingen en aanpak van verdere 

samenwerking. 

 
Focus voor aankomende seizoenen is om bij de JO11 en JO12 achttallen in ST teams te gaan 

voetballen om van hieruit de samenwerking verder uit te bouwen naar alle juniorenteams (JO19 

t/m JO13 elftallen). De eerste kennismaking met voetballen bij de pupillen (JO7 t/m JO10) blijft 

plaats vinden bij de vereniging van aanmelding. 

 
De basis om de samenwerking verder uit te breiden is tweeledig: 

- Aan de ene kant zijn de ledenaantallen van de jeugdafdeling vv Hegelsom en SJO America-

Meterik in een aantal leeftijdscategorieën te laag om zelfstandig teams te kunnen formeren. 
- Aan de andere kant biedt samenwerking een goede mogelijkheid om meer jeugdleden een 

voetbalomgeving / team te bieden waar ze op hun eigen niveau kunnen voetballen. Dit past 

prima binnen de doelstelling van SJO America-Meterik en de visie van de jeugdafdeling van vv 

Hegelsom. 
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Start seizoen 2022-2023 
De eerste competitiewedstrijden in seizoen 2022-2023 staan voor alle teams gepland op 

zaterdag 10 september. Een overzicht van alle speeldata staan in de speeldagenkalender te 

vinden in de bijlage van deze nieuwsbrief 
 

De trainingen voor JO13 t/m JO7 starten in de week van 5 september, dit is direct na de 

zomervakantie. JO19 en JO15 starten in augustus met trainen. Verdere informatie over de start 

van het nieuwe seizoen volgt via de leiders / trainers van onze teams. 

 

 
Verbouwing sportparken 

In seizoen 2022-2023 zullen er op beide sportparken volop bouwwerkzaamheden plaats vinden 

aan kleedlokalen en kantines. Op de (kunst)grasvelden zijn de werkzaamheden afgerond zodat 

we deze gelukkig volop kunnen gebruiken om te trainen en te voetballen. Voor wat betreft de 

kleedlokalen en kantine zal het een seizoen lang improviseren worden met onder andere het 

gebruik van noodlokalen en kantinetent.  

 
Tijdens het seizoen zullen we jullie tijdig blijven informeren over wat er wel / niet mogelijk is op 

de sportparken en over de veiligheid op de sportparken (bouwplaatsen). Om de veiligheid op en 

om de velden in goede banen te leiden is het de bedoeling om op wedstrijd- en trainingsdagen 

te gaan werken met een gastheer op elk sportpark. 

 

 
Vacatures 

Voor aankomend seizoen zijn wij in gesprek om veen aantal openstaande vacatures ingevuld te 

krijgen. Mochten wij jouw (nog) niet benaderd hebben maar wil je iets betekenen voor SJO 

America-Meterik laat het ons weten via info@sjoamerica-meterik.nl. 

 
Onderstaand een greep uit vrijwilligerstaken waarvoor wij aankomend seizoen hulp kunnen 

gebruiken: 

- Scheidsrechters / spelbegeleiders 
- Kantinevrijwilligers 

- Trainers/Leiders JO12 / JO11 
- Leiders JO8 
- Leden VTZ commissie / jeugdcoördinatoren 

 

 

Tot slot allemaal een goede zomerstop en relaxte vakantie gewenst! Wij zien jullie in het nieuwe 

seizoen graag weer terug op de (kunst 

0grasvelden! 

 

Met sportieve groet, 

 

Bestuur SJO America-Meterik 

 

www.sjoamerica-meterik.nl 

info@sjoamerica-meterik.nl 

mailto:info@sjoamerica-meterik.nl
http://www.sjoamerica-meterik.nl/
mailto:info@sjoamerica-meterik.nl
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BIJLAGE:  Speeldagenkalender seizoen 2022-2023 
Jeugd JO13-JO19 JO7-JO12 Opmerkingen 

3-9-2022 Vrij Vrij Einde zomervakantie 

10-9-2022 Fase 1 (BK) Fase 1  

17-9-2022 Fase 1 (BK) Fase 1  

24-9-2022 Fase 1 (BK) Fase 1  

1-10-2022 Fase 1 (BK) Fase 1  

8-10-2022 Fase 1 (BK) Fase 1  

15-10-2022 Inhaal/beker Fase 1  

22-10-2022 Vrij Vrij Herfstvakantie 

29-10-2022 Fase 2 Vrij Herfstvakantie 

5-11-2022 Fase 2 Fase 2  

12-11-2022 Fase 2 Fase 2  

19-11-2022 Fase 2 Fase 2  

26-11-2022 Fase 2 Fase 2  

3-12-2022 Fase 2 Fase 2  

10-12-2022 Fase 2 Fase 2  

17-12-2022 Fase 2 Vrij  

24-12-2022 Vrij Vrij Kerstvakantie 

31-12-2022 Vrij Vrij Kerstvakantie 

7-1-2023 Vrij Vrij Kerstvakantie 

14-1-2023 Vrij Vrij  

21-1-2023 Vrij Fase 3  

28-1-2023 Beker Fase 3  

4-2-2023 Fase 3 Fase 3  

11-2-2023 Fase 3 Fase 3  

18-2-2023 Vrij Vrij Carnaval 

25-2-2023 Inhaal/beker Vrij Voorjaarsvakantie 

4-3-2023 Fase 3 Fase 3  

11-3-2023 Fase 3 Fase 4  

18-3-2023 Fase 3 Fase 4  

25-3-2023 Fase 3 Fase 4  

1-4-2023 Fase 3 Fase 4  

8-4-2023 Inhaal/beker Vrij Pasen 

15-4-2023 Fase 3 Fase 4  

22-4-2023 Fase 3 Fase 4  

29-4-2023 Inhaal/beker Vrij Meivakantie 

6-5-2023 Inhaal/beker Vrij Meivakantie 

13-5-2023 Fase 3 Fase 4  

18-5-2023   Hemelvaart 

20-5-2023 Fase 3 Fase 4  
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