
Seizoen 2021-2022 

Jeugd VV Trinitas 



Bedoeling van de avond 

• Start van het seizoen 
• “Kennismaking”/elkaar weer even zien 
• Vragen kunnen gesteld worden 
• Indien kleding te klein, mogelijkheid 

inleveren (en indien mogelijk direct omruilen, anders ruilen op een 

ander moment) 



Indeling JO08 – JO09 – JO11 



Indeling JO12 – JO15 – JO17 



4 fase voetbal 
JO8 t/m JO12 

UITGANGSPUNTEN 4-FASEN VOETBAL KNVB 
  
• Competitie-indeling met 4 fases – dit geeft de mogelijkheid om vaker te kunnen 

herindelen naar het niveau van het team. 
• Geen bekercompetitie – we starten direct met de competitie om sneller tot 

competities te kunnen komen waarin grote uitslagen voorkomen worden en een 
opzet aan te bieden die past bij de leeftijdscategorie (geen standen en uitslagen). 

• Geen wedstrijden en inhaalwedstrijden in de schoolvakanties – voor het volledige 
seizoenduidelijkheid wanneer er wel en niet gespeeld wordt, zie de 
speeldagenkalender Noord/Oost. 

• De reisduur zo kort mogelijk houden. 

 



Aanspreekpunten 

• Leiders 
 Bij bijzonderheden betreffende de wedstrijden en 

randzaken daarom heen 
 Contact met trainer 

 

• Trainers 
 Bij bijzonderheden betreffende de training/trainers 
 Contact met leider 

 

• Jeugdcommissie 
 Wanneer bijzonderheden niet bij de aanspreekpunten opgelost 

kunnen worden. Wanneer het om zaken gaan die niet bij de leiders of 
trainers liggen maar vereniging breed 

 Contact met leiders en trainers 
 Beleid uitzetten rond jeugdzaken 
 Contact met bestuur 

 



Start van het seizoen 2021-2022 

• Locaties;   
Alles wordt dit seizoen weer standaard op Boijl ingedeeld, daarna wordt per paar weken gekeken wat de 
beste verdeling is tussen locaties. Kleedkamers/veldbezetting/scheidsrechters 

De Appgroepen zijn weer klaar gemaakt voor volgend seizoen. 
 
De jeugd is ingedeeld in de teams en alle info over de wedstrijden is te vinden via (de app) 
voetbal.nl (Inloggen met het bij ons bekende emailadres en je ziet hier de 
(beker)wedstrijden) 
 
Trainingen starten volgende week (zoals reeds gecommuniceerd) 
het trainingsschema ziet er als volgt uit: 



Geen voetbal zonder vrijwilligers 
 
• Met elkaar voor elkaar 
• Vele handen maken licht werk 

 
• Vrijwilligers zijn momenteel schaars 
• Kan je helpen geef het aan! 

De kleinste dingen kunnen het verschil maken 



Goed om te weten 
 • Voetbal.nl    App 

 

Wedstrijdwijzigingen,   tijden/locaties e.d. allemaal direct  
via de KNVB ge-update. Eventueel met pushnotificatie van je favoriete team 
 

• Richtlijnen ouders / spelers 
De richtlijnen zijn te vinden op de website en zal daar waar nodig nog verspreid worden via de app 
bij eventuele wijzigingen 
 

• Whatsapp groepen 
 
De appgroepen zijn actueel gemaakt n.a.v. de nieuwe indeling door de jeugdcommissie. 

 

• JUMBO shirts en Trainingspakken 
De trainingspakken (of alleen jas) en JUMBO shirts zijn uitsluitend bedoeld voor de presentatie naar de 
wedstrijden. Buiten de wedstrijden om mag het dus niet gedragen worden! Dit alles ter behoud van de 
kleding. 
 
 Nieuw lid en nog geen kleding? Graag een mail naar Jeugdzaken@vvtrinitas.nl Met naam speler / 
team en maat. We zorgen dan indien voorradig zsm voor een set kleren. 

https://www.vvtrinitas.nl/593/richtlijnen-jeugd/
mailto:Jeugdzaken@vvtrinitas.nl


Bedankt! 

Zijn er nog (korte) vragen? 
 
 
 
 
 
 


