
Beste allemaal,

Allereerst een gelukkig nieuwjaar en al het goeds voor 2023!

Een mooie groet om mee te beginnen. Het nieuwe jaar is gestart en we zijn allemaal nog

even aan het bijkomen van de feestdagen. Een mooi moment om even terug te kijken naar

de afgelopen maanden. Vanaf de startzaterdag in augustus hebben de teams zich vol ingezet voor het beste

resultaat en belangrijker nog, is er heel veel plezier gemaakt. Erg mooi om te zien en hier doen we het allemaal

voor.

Maar dit gaat natuurlijk niet vanzelf. Voor alle trainers, leiders en overige betrokkenen was het best wel eens

even doorzetten en de juiste weg vinden. Zo ook voor ons als Jeugdbestuur. Toch zijn wij trots op hoe we dit

met z’n allen hebben gedaan en willen we iedereen hiervoor ontzettend bedanken.

Invulling technische commissie en coördinatoren Jeugdbestuur

Stilzitten kunnen we alleen nog even niet. Want de 2e helft van het seizoen start binnenkort en ook nu zullen we

ons beste beentje voor moeten zetten. Om dit goed vorm te kunnen geven willen wij jullie informeren over de

volgende wijzigingen in het technisch beleid en op het gebied van de jeugd coördinatie.

Zoals voor velen bekend is er bij de TC Jeugd een aantal vacante posities. En situatie die niet wenselijk is, zeker

niet als we kijken naar de 2e helft van dit seizoen en de benodigde voorbereidingen op korte termijn voor het

komende seizoen. Om dat voor te zijn heeft een groep leden met een lange staat van dienst bij FC Horst én met

voetbal knowhow zich aangeboden om te ondersteunen en de vacante posities in te vullen. Dit wordt gedaan

met een grote groep mensen zodat we minder afhankelijk zijn van individuen, de continuïteit beter is geborgd,

en er gezamenlijk beslissingen genomen kunnen worden. We zijn de groep nu aan het formeren en verdelen

over de leeftijdsgroepen. Als de definitieve invulling bekend is laten wij dit jullie zo snel mogelijk weten. Zeker is

wel dat we (vooralsnog) niet gaan werken met een Hoofd Technische Commissie maar kiezen om de

verantwoordelijkheid en het nemen van beslissingen, decentraal bij de betreffende personen neer te leggen.

Abel van Willigen zal de coördinatie van deze groep op zich nemen en zal namens de groep zitting nemen in het

Jeugdbestuur.

Naast bovenstaande wijzigingen bij de Technisch Commissie zullen wij ook een wijziging doorvoeren bij de

Jeugd Coördinatoren. Op dit moment wordt er gewerkt met 3 coördinatoren, verdeeld over de jeugdteams YE

tm JO19. Dit willen we uitbreiden naar 4 coördinatoren om hiermee meer aandacht en begeleiding te kunnen

geven aan de jeugdteams, betere aansluiting te vinden bij de TC Jeugd en om meer handjes te hebben voor o.a.

activiteiten/evenementen en werving van nieuwe leden.

Wij zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet en gaan er vol tegenaan. Lijkt het je leuk om hier ook deel van

uit te maken, laat het ons dan weten. Want vele handen maken licht werk!

Tot zover dit informatie schrijven en we hopen jullie zo voldoende geïnformeerd te hebben. Als er nog vragen

zijn, laat het ons dan weten via de mail van het

Met sportieve groet,

Het Jeugdbestuur van FC Horst


