
Jaarverslag van het Jeugdbestuur seizoen 2019-2020 
 

Hierbij het overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit het seizoen 2019-2020 van de 
jeugdafdeling van H.S.S.C.’61. 
 
Het traditionele voetbalkamp voor alle 10- tot 14 jarige jeugdleden is voor de 34e keer 
gehouden. Deze editie waren er 75 kinderen aanwezig, waarvan 30 kinderen van HSSC’61. 
We hebben met elkaar een leuke gezellige en sportieve week gehad.  
 
In oktober is er tijdens de week van de scheidsrechter een informatieavond gehouden over 
het clubscheidsrechter beleid. Hierbij waren diverse clubscheidsrechters en scheidsrechter 
begeleiders aanwezig, maar de opkomst van jeugdleden was helaas matig. Deze 
informatieavonden zullen herhaald worden met als doel om nieuwe scheidsrechters te 
werven en op te leiden. Dit plan maakt deel uit van het verenigingsbeleid en zal door de 
coördinator scheidsrechterszaken worden onderhouden. 
 
Het Sinterklaasfeest was een groot succes, samen met de Pieten hebben de kinderen leuke 
sportspelletjes in de Copper gedaan en is ieder kind met een kadootje naar huis gegaan. Sint 
en Piet bedankt voor het leuke Sinterklaasfeest. 
 
Het seizoen is gestart met de volgende teams: JO19-1, JO17-1, JO16-1, JO15-1, JO13-1,  
JO13-2, JO11-1, JO11-2, JO9-1, JO8-1, JO7-1, JO7-2, MO19-1, MO15-1, MO13-1, MO11-1.  
 
Alle teams zijn voorzien van trainers en begeleiding en ook van kleding, mede dankzij een 
aantal nieuwe sponsoren! Onze hartelijke dank hiervoor. 
 
Alle teams hebben tijdens de najaar competitie veel inzet en motivatie getoond en veel 
plezier gehad. JO19-1 en JO17-1 eindigen keurig in de middenmoot en JO16 draait in de 
sterke eerste klasse mee in de subtop. Ook JO15-1 draait prima mee in de middenmoot en 
JO13-1 eindigt na een spannende strijd, waarbij het kampioenschap op de laatste speeldag 
beslist wordt, op de tweede plaats. Ook JO13-2 doet lang mee om het kampioenschap en 
eindigt uiteindelijk op de derde plaats. 
 
JO11-1 en de JO11-2 eindigen in de middenmoot en bij de jongere jongensteams worden 
geen standen bijgehouden, maar zijn er veel leuke wedstrijden gespeeld tegen leuke en 
passende tegenstanders. 
 
Bij de meisjes speelt de MO19-1 weer in de sterke eerste klasse en eindigt op de tweede 
plaats, op 1 punt achterstand van kampioen NOAD’32. De MO15-1 wordt, na een paar keer 
net misgegrepen te hebben, kampioen! Een fantastische prestatie van de meiden en de 
begeleiding, welke uitbundig gevierd wordt in de kantine onder het genot van frisdrank, friet 
en snacks en het “We are the Champions” wordt dansend op de tafels meegezongen. MO13 
eindigt op een keurige vierde plaats en MO11 doet tot op de laatste speeldag mee om het 
kampioenschap en wordt uiteindelijk tweede. 
 
Voor de JO13 en MO13 is er een spelregelavond gehouden met afsluitend een Quiz. Ook 
deze avond wordt jaarlijks herhaald. 



 
Helaas krijgen we eind februari 2020 te maken met Corona, hetgeen resulteert in 
maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Deze maatregelen treffen ook het 
amateurvoetbal, waardoor de voorjaarscompetitie uiteindelijk beëindigd wordt en er ook 
een periode niet getraind mag worden en er geen activiteiten zijn op het Plein. Ook worden 
diverse evenementen afgelast, waaronder ons jaarlijkse bezoek aan FC Utrecht, het ING 
jeugdtoernooi en de jeugdsportdag. 
 
Door deze Corona maatregelen worden de taken van de bestuursleden anders en zitten we 
vooral in crisisoverleg over hoe we verder kunnen en wat we wel en niet kunnen doen. Er 
komen Corona coördinatoren die de bewegingen op de vereniging in goede banen moeten 
leiden. In april wordt er door de KNVB besloten dat de competities in het amateurvoetbal 
niet meer worden hervat. 
 
We zijn afhankelijk van gemeentelijke besluiten en de noodverordening van Veiligheidsregio 
Utrecht. In mei krijgen we groen licht de trainingen weer te hervatten, eerst de jongste 
jeugd en later ook in de leeftijdsgroep vanaf 18 jaar. De trainers, begeleiders en ouders 
worden voorzien van de diverse protocollen vanuit de KNVB en helaas zijn ouders, opa’s, 
oma’s en andere belangstellenden niet welkom langs de lijn. Uiteraard is het uitvallen van de 
wedstrijden een groot gemis, maar in juni trainen we door om de jeugd de mogelijkheid te 
geven hun favoriete sport langer te kunnen blijven beoefenen.  
 
De KNVB heeft ingesteld dat alle jeugdleden die tijdens het lopende voetbalseizoen 17 jaar 
worden het “spelregelbewijs” moeten behalen. Om dit spelregelbewijs te behalen dienen 
vijf vragenronden met een voldoende afgerond te worden en dient de kandidaat een 
examen af te leggen. Alle spelers en speelsters die hiervoor aan de beurt waren hebben dit 
spelregelbewijs behaald. 
 
Tijdens de jaarvergadering van 2019 is Arie Stijsiger afgetreden. Aangezien het jeugdbestuur 
nu uit vijf leden bestaat is ervoor gekozen geen vervanger aan te trekken. Arie bedankt voor 
je geweldige inzet en we hopen je straks weer wekelijks op zaterdagmorgen op de club te 
zien, onder andere voor de scheidsrechters. Dit jaar is Alwin Kortlever aftredend en niet 
herkiesbaar, voor hem wordt nog naar een geschikte opvolger gezocht. 
 
Namens het jeugdbestuur wil ik iedereen bedanken voor zijn of haar inzet voor onze 
jeugdleden in deze Corona tijd op welke wijze dan ook. We hopen in de toekomst weer op u 
te mogen en kunnen rekenen. 
 
Namens het jeugdbestuur, 
 
Daniëlle Baars 
 


