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De tijden veranderen en als voetbalvereniging veranderen we mee. Om slagvaardig te zijn blijven in de 
toekomst gaat de club werken met 1 hoofdbestuur waaronder diverse commissies die hun taken uitoefenen. 
In een nieuwe structuur wordt onder andere het jeugd- en seniorenbestuur samengevoegd. Voor de huidige 
taken van het jeugdbestuur betekent het dat deze verdeeld worden over diverse commissies. De expertise 
blijft op deze wijze gewaarborgd en de taken en verantwoordelijkheden worden verdeeld over meerdere 
schouders. Voor de jeugd betekent dit dat er een Jeugdcommissie (JC) en een Technische commissie jeugd 
(TCJ) is aangesteld door het hoofdbestuur.  

 

 
 

Binnen de nieuwe organisatiestructuur is de JC verantwoordelijk voor de communicatie en uitvoering 
van organisatorische taken en activiteiten binnen de jeugdafdeling . De JC bestaat uit drie leden Adrie 
Oosterhof, Didier de Moor en Marcel van der Veen. Wij zullen nauw samenwerken met de TCJ 
over inhoud, jeugdbeleid en operationele zaken. Tevens is er een nauwe samenwerking met de 

activiteitencommissie en toernooicommissie van SV Marum. Een belangrijk aandachtspunt is de 
communicatie met deze commissies, maar ook met categoriecoördinatoren (CatCo’s) en leiders en hoe 

van daaruit de communicatie plaatsvindt met ouders en spelers. Een nieuw initiatief is het 
uitbrengen van deze nieuwsbrief. De JC hecht grote waarde aan een fysieke, mentale en sociale 
ontwikkeling van de jeugdleden, waarbij de beoefening van het jeugdvoetbal, zowel voor jongens als 
meisjes, centraal staat. In het nieuwe voetbalseizoen zullen jullie meer van ons horen.  

 
 
 

Vanaf komend seizoen zal de invulling van de TCJ enkele wijzigingen ondergaan. Voor de jeugd 
bestaat de technische commissie uit Gerard van der Ploeg en Johan Mulder. De TCJ wordt 
aangevuld met twee Hoofd Jeugdtrainers, Jens van der Ploeg en John van der Ploeg. De TCJ is 
verantwoordelijk voor alle voetbal technische zaken binnen de jeugd van de SV Marum en 
houden zich onder ander bezig met de organisatie en de inhoud van de jeugdtrainingen. Hierbij 

wordt uitgegaan van de VTON methodiek. De TCJ regelt de aanstelling van de jeugdtrainers en alles wat 
daarmee samenhangt. 
 
 
De nieuwe Hoofd Jeugdtrainers van SV Marum 
 
Jens van der Ploeg  
Vanaf de jeugd ben ik gaan voetballen bij de SV Marum. Momenteel speel ik in het tweede van de SV 
Marum. Op 16 jarige leeftijd ben ik gestart met trainingen te geven aan de F en E jeugd van de SV 
Marum. Afgelopen jaren trainer geweest van de JO13 en komend jaar ben ik trainer van de JO17. Ik 
studeer Finance en Control (bedrijfseconomie) op de Hanze Hogeschool. Naast alle andere taken van 
de Technische commissie jeugd zal ik mij zeker bezig houden met het verder implementeren van de VTON  
trainersmethodiek binnen de jeugd van de SV Marum. 
 
John van der Ploeg 
In 1991 komen wonen in het Noorden van het land en gestart als jeugdtrainer bij Leek (nu TLC). Na 12 
jaar en een verhuizing naar Marum begonnen als trainer bij SV Marum bij de jeugd. Na 10 jaar bij de 
jeugd van SV Marum training te hebben gegeven ben ik de afgelopen 5 jaar trainer geweest van het 
tweede van Marum. Ook komend jaar ben ik trainer van SV Marum 2. Daarnaast zal ik samen met Jens 
de taak van Hoofd Jeugdtrainer bij SV Marum invulling gaan geven. Onder andere het begeleiden van trainers 
samen met de andere commissieleden. Het zou geweldig zijn wanneer in de toekomst het eerste team van SV 
Marum blijft bestaan uit “eigen” jeugdleden. Dan hebben wij ons “werk” als Technische commissie jeugd goed 
gedaan. Tevens moet elke jeugdspeler op zijn eigen niveau met veel plezier zich verder kunnen ontwikkelen. 

NIEUWSBRIEF JEUGD SV MARUM 

Organisatorische veranderingen SV Marum(van het hoofdbestuur) 

De Jeugdcommissie (van de JC) 

De Technische commissie Jeugd (van de TCJ) 

Kennis maken met…………  



Belangrijke data: 
27 augustus (vanaf): start training 
selectieteams 
1 september: start beker 
3 september: overleg jeugdleiders 
3 september: overleg jeugdtrainers  
4 september (vanaf): start training 
overige teams  
12 september: overleg JC / TC 
19 september: ouderavond jeugdspelers 
22 september: start competitie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een fijne vakantie en tot in het nieuwe voetbalseizoen! 
 
 
 
 

 

Wist je dat……?  
 Gebruik van kunstgras veilig is verklaard 

 JO11 nog versterking kan gebruiken, spelers kunnen 
zich aanmelden via de website 

 JO9-2 nog opzoek is naar een leider, interesse? Mail 
naar onderstaand mailadres  

 Er nagedacht wordt over een voetbalacademie 

 Wij erg veel zin hebben in het nieuwe seizoen 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in september 2018 
Contact: jc@svmarum.nl 
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