
Beste voetballers en ouders, 
 
Een aantal weken geleden informeerden we jullie over de werkwijze waarop binnen FC Horst de 
teamindeling voor komend seizoen gemaakt zal worden. Dat proces is nu op het punt gekomen dat 
wij de voorlopige indeling bekend kunnen maken. 
 
Een kleine toelichting; 

- De indeling is gebaseerd op leden die bekend zijn bij de ledenadministratie. Heeft een kind 
wel meegetraind de afgelopen weken maar komt deze niet voor in de indeling, dan graag 
controle of je zoon of dochter opgegeven is. 

- Bij een aantal teams is te zien dat deze nog niet compleet zijn. Daar geldt een oproep aan ons 
allemaal; maak dat vriendje of buurjongen enthousiast om ook eens te komen kijken bij FC 
Horst. 

- De JO14-1 is qua spelers nog krap, indien er geen aanmeldingen volgen zal vanuit andere 
teams nog gekeken worden of we hier bij start seizoen nog aanvullingen aan gedaan moeten 
worden. 

- Met betrekking tot keepers in de JO17-1 zal in opstart van seizoen een besluit worden 
genomen 

 
Ten overvloede willen we graag vermelden dat indeling met zorg is gemaakt in overleg met trainers, 
TCJ, DMB en Jeugdbestuur. Ondanks deze zorgvuldigheid kan een indeling leiden tot vragen. Richt u 
zich hierbij tot een lid van de Technische Commissie Jeugd, DMB of het Jeugdbestuur. Uiteraard 
blijven wij ook gedurende het jaar de indeling evalueren zodat ieder kind maximaal tot zijn recht 
komt.  
 
Ook willen wij nog een oproep doen in het algemeen voor meer trainers. Essentieel om je kind beter 
te maken in het leukste spelletje dat er is. Ben jij onze nieuwe trainer of ken je nog iemand die dit op 
zou willen pakken, laat het ons vooral weten. 
 
Tot slot willen we jullie laten weten dat na dit seizoen Remco van de Kamp stopt als hoofd 
jeugdopleiding, naast het feit dat hij het 2e van FC Horst zal gaan trainen blijft Remco wel betrokken 
bij de TCJ. Wel zijn we op zoek naar een nieuwe Hoofd Jeugdopleiding. Daarnaast zal Nico Klomp 
stoppen in het Jeugdbestuur, ook voor hem zijn we op zoek naar een vervanger. 
 
Een sportieve groet en tot de startdag op de 27e augustus. Nadere informatie hierover zal nog 
volgen, 
 
Coördinator YE – JO10:  Abel van Willigen   
Coördinator JO11 – JO13: Rikkert Meijer      
Coördinator JO15 – JO19: Nienke Gotte    
Technische Commissie Jeugd: Remco van de Kamp    (hoofdjeugdopleiding@fchorst.nl)  
Voorzitter Jeugdbestuur: Nico Klomp   (jeugdbestuur@fchorst.nl)  
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