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                       Beste speler, ouder, verzorger,           

  

Het seizoen 2019-2020 is achter de rug. Het nieuwe seizoen is ook al weer begonnen!   

  

Voorbereidingen  

Zoals altijd starten de voorbereidingen op een nieuw seizoen al midden in het lopende seizoen, in dit 

geval eind 2020 en begin 2021. Na de winterstop is het moment om trainers en leiders van de hoogste 

jeugdteams vast te gaan leggen en de rest komt daarna. Ook gaan we een doorkijk maken naar de 

indelingen voor het nieuwe seizoen. Gezien het aantal jeugdleden is het nog steeds een uitdaging om 

ook dit jaar alle teams van trainers en leiders te voorzien. We hebben momenteel ongeveer 270 

jeugdleden en minimaal 50 trainers en leiders. Er zijn echter nog steeds een aantal vacatures, die op 

korte dan wel wat langere termijn ingevuld moeten worden. Toch zijn we blij dat vrijwel alle trainers en 

leiders zich ook het huidige seizoen weer willen inzetten voor onze jeugdteams.   

  

Visie 

De jeugdafdeling van SSV ‘65 heeft als uitgangspunt om alle jeugdleden zo goed mogelijk te begeleiden 

in hun voetbalontwikkeling, waarbij het plezier in het voetbalspel een belangrijke factor blijft. Een 

opleiding waarbij spelplezier, ontwikkeling en prestatie samen gaan en waarbij we uiteraard proberen 

zoveel mogelijk spelers klaar te stomen voor het seniorenvoetbal in het algemeen en het 1e elftal in het 

bijzonder. Om dit doel te bereiken proberen we zoveel mogelijk gediplomeerde trainers binnen te halen 

en/of op te leiden, zeker voor de selectieteams. Afgelopen seizoen hebben een aantal trainers dan ook 

een cursus van de KNVB gevolgd op ons complex.  

 

Naast het voetbal bieden we als club ook nevenactiviteiten aan. SSV ‘65 is namelijk meer dan alleen een 

voetbalclub en wil als vereniging ook graag bijdragen aan de sociale ontwikkeling van de kinderen.  

 

Indien mogelijk willen we vanaf de JO13 op kwaliteit selecteren als er per leeftijdscategorie voldoende 

spelers zijn voor meerdere elftallen/teams. De reden hiervoor is tweeërlei. Enerzijds speelt ons eerste 

elftal op een redelijk niveau en willen we de aansluiting vanuit de jeugd veilig stellen. Anderzijds is de 

vraag ook vanuit spelers en trainers gekomen. Dit zal best een omschakeling in denken zijn, maar we zijn 

er van overtuigd dat uiteindelijk iedereen er baat bij heeft op zijn/haar niveau te spelen. De technische 

commissie (TC) stelt de trainers voor de ‘selectie’teams aan, en in overleg met de andere trainers de 

spelers van dat team. 

    

Sportcomplex  

Het sportcomplex is met de nieuwe kleedkamers gelukkig iets uitgebreid. Het hoofdbestuur is nog 

steeds tevreden over de wijze waarop de jeugdspelers en het jeugdkader omgaan met het clubgebouw, 

kleedkamers, velden en alle andere voorzieningen. Toch willen we graag nog een aantal punten 

aanstippen: 

1. Kleedkamers na gebruik altijd schoonmaken.  

2. Na afloop van trainingen / wedstrijden velden vrij maken van onder meer doelen.   

3. Afval hoort in de afval containers en niet op en rond het veld.  
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4. Trainingsmaterialen (ballen, hesjes, etc. ) na afloop training verzamelen. 

De vereniging is jaarlijks veel geld kwijt aan ballen die kwijt zijn.  

 

 

Technische commissie (TC) 

In de technische jeugdcommissie worden vooral de voetbaltechnische zaken besproken. De jeugdteams 

worden onder de commissieleden verdeeld, waardoor elk lid verantwoordelijk is voor maximaal drie 

leeftijdscategorieën. Voor trainers, leiders en ouders dienen deze personen als eerste aanspreekpunt 

voor voetbaltechnische zaken.  

 

Zij geven voetbaltechnische ondersteuning aan trainers, leiders en spelers op zowel trainingsgebied als 

coaching. Zij zijn nauw betrokken bij het aanstellen van trainers en de begeleiding van de diverse 

jeugdteams. Zij zijn mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen en het bewaken van het 

voetbaltechnisch beleid van SSV ‘65 en evalueren dit regelmatig. 

 

Diverse vacatures  

Vrijwel alle teams beschikken ook komend seizoen over twee of meer trainers/leiders, maar er zijn nog 

een aantal vacatures in te vullen.  

 

Indien u interesse heeft om als trainer en/of leider actief te zijn, dan kunt u contact opnemen met het 

betreffende  lid van de TC (zie laatste pagina voor hun contactgegevens).  

 

Daarnaast zijn er binnen onze verenigingen altijd vrijwilligers voor allerlei zaken welkom. U kunt zich 

dus ook voor andere vrijwilligerstaken aanmelden. Zie de bijlage 1 “vrijwilligerswerk”   
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Bezetting jeugdteams  

SSV ‘65 heeft inmiddels circa 270 jeugdleden. Het ledenbestand is redelijk constant, al groeit de 

onderbouw best hard en wordt de bovenbouw steeds minder. In het huidige seizoen 2019-2020 zijn we 

in de omstandigheid dat we in alle jeugdteams voldoende bezetting hebben om een team te vormen, 

dus van JO7 tot en met JO19 en de MO17.   

  

Voor sommige teams geldt dat we een ruime bezetting hebben. Bij sommige teams is het allemaal maar 

net. We kunnen de competitie alleen op een goede manier doorlopen, indien alle spelers zich voor 

100% inzetten en zoveel mogelijk aanwezig zijn. Indien een speler, door spelerstekorten bij een ander 

team, incidenteel met een ander team moet meespelen, dan hopen we dat dat geen probleem hoeft te 

zijn. Voor de trainers en leiders is er een belangrijke rol in de onderlinge communicatie naar 

spelers/ouders en medetrainers. In de winterstop zullen we de bezetting van alle teams, indien 

noodzakelijk, weer tegen het licht houden.  

  

Wij begrijpen dat een team bij hoge uitzondering niet voldoende spelers heeft om daadwerkelijk te 

kunnen spelen, maar we vragen wel aandacht voor het feit dat jullie (kinderen) deel uitmaken van een 

vereniging, meer in het bijzonder een team. Uiteraard begrijpen we dat ziekte en trieste 

familieomstandigheden het spelen van een wedstrijd in de weg staan, maar kinderfeestjes en dergelijke 

zijn geen redenen voor een afmelding. Wij doen (nogmaals) een dringende oproep aan alle spelers om 

zoveel mogelijk aanwezig te zijn.   

  

Trainingsmateriaal  

De jeugdafdeling van SSV ‘65 werkt al jarenlang met opslagcontainers, waarbij elk team of elke 

spelcategorie (JO9, JO11) een eigen bak  met ballen en hesjes tot hun beschikking hebben. Onlangs 

hebben wij weer voor veel geld aanvullend trainingsmateriaal besteld voor de jeugdteams, vooral 

nieuwe trainingsballen. Voor komend seizoen geldt (uiteraard) opnieuw, dat teams verantwoordelijk 

zijn voor hun eigen materiaal en wij verwachten dat hiermee op een goede manier wordt omgegaan. 

Aanspreekpunt voor al het trainingsmateriaal is Pepijn van den Anker. 

  

Trainers en leiders  

In bijlage 2 vind u een schema met daarin de namen van de trainers en leiders (inclusief 

telefoonnummers en e-mailadressen).  

 

Training schema 

Dit is terug te vinden op de website onder het menu ‘INFO’ 

Bij slechte weersomstandigheden kan het bestuur, in overleg met de toezichthouder, besluiten dat alle 

teams op het kunstgras moeten trainen. De trainers en leiders zijn gebonden aan dit besluit.  

 

Eerste training  

Het is verder de bedoeling dat alle spelers voor aanvang van de eerste training van hun trainers en 

leiders een bericht ontvangen. De trainers en leiders moeten aangeven wanneer de eerste training 

plaatsvindt. De eerste training zal over het algemeen plaatsvinden in de laatste week van de 

zomervakantie.  
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Jeugdcommissie (JC) 

Hoofdtaken zijn het regelen van de randzaken rondom het jeugdvoetbal. 

Denk hierbij o.a. aan onderstaande; 

− “Ontzorgen” van het kader en spelers. 

− Zichtbaar zijn voor kader en spelers. 

− Coördinatie van jeugdactiviteiten (voetbalkamp, sinterklaasfeest, bootcamp enz.) 

− Aanbrengen van structuur in de JC. (opzet jaar draaiboek& jeugdplan) 

− Coördinatie van thuis & uittoernooien. 

 

 

Vacature(s) 

Bij de Jeugdcommissie zijn we op zoek naar een aanspreekpunt voor de kleinste jeugd. Neem voor meer 

info even contact op met ons. 

 

Daarnaast zijn er binnen onze verenigingen altijd vrijwilligers voor allerlei zaken welkom. U kunt zich 

dus ook voor andere vrijwilligerstaken aanmelden. Zie de bijlage 1 “vrijwilligerswerk”   
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Jeugdspelersraad 

SSV65 gaat met een jeugdspelersraad aan de slag. Het is duidelijk geworden dat de jeugd heel anders 

tegen zaken aankijkt binnen een voetbalvereniging dan bestuursleden dit doen. Zeker ook de opmerking 

dat er veel gepraat wordt over de jeugd maar te weinig met de jeugd wordt overlegd heeft ons aan het 

denken gezet. De jeugd krijgt nu een eigen platform waar samen met bestuurders kan worden gepraat 

over allerlei onderwerpen en aandachtspunten die de jeugd belangrijk vindt. 

 

Hierbij enkele voorbeelden; 

• Frequentere openstelling van clubhuis/kantine voor tal van activiteiten 

• WoMi (woensdagmiddag) activiteit 

• Blessurebehandelingen/re-integratie na ernstige blessure 

• Maatschappelijke stage 

• Andere niet direct op voetbal gerichte activiteiten 

• Opleiding trainers/leiders, tevens gericht op communicatie met de jeugd 

• Zorgdragen en waarborgen van een sociaal veilige sportomgeving 

• Aanbieden "bijbaantjes" - kantinedienst / fluiten van wedstrijden 

• Aandacht voor vrijwilligerswerk onder de jeugd  

"jeugd traint jeugd” / hulp bij activiteiten / commissielid 

• Accommodatie: kleedlokalen / kunstgrasveld 

 

Uiteraard laten we hierbij de jeugd zelf aan het woord voor wat betreft de 

onderwerpen/aandachtspunten en de prioriteit die er aan gegeven wordt. Als bestuurders zullen we 

met de voorstellen serieus aan de slag gaan, waarbij een "nee, kan niet" op voorhand niet mag 

voorkomen. 

 

Bij het formeren van een jeugdspelersraad denken we aan tenminste één jongen en één meisje uit elke 

categorie (jongen of meisje wanneer van toepassing) O19 / O17 / O15 / O13 / O11 / O9. 

 

Dus beste speler: Lijkt het jou als speler geweldig om hier aan mee te werken, om jouw ideeën 

gerealiseerd te krijgen en zitting te nemen in de nieuw te vormen jeugdspelersraad van SSV65,  

meld je dan hiervoor aan bij; 

 

Jeugdcommissie SSV’65 

Ferdinand Langedijk  

jeugdcommissie@ssv65.com 

 

mailto:jeugdcommissie@ssv65.com
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Kerstzaalvoetbaltoernooi 

Rond Kerst en Oud en Nieuw is er voor ieder team het Kerstzaalvoetbal toernooi in het Omnium. 

 

Toltags 

Toltags kunnen in de bestuurskamer/achter de bar  gehaald worden door de trainers/leiders als teams 

in Zeeuws-Vlaanderen mogen voetballen. 

 

Communicatie  

In bijlage 3 hebben we een communicatierichtlijn bijgesloten. Indien jullie constateren dat een leider, 

trainer en/of scheidsrechter zich niet aan de regels houdt, dan kun je hem of haar daar rustig en 

beschaafd op aanspreken. Dit geldt andersom uiteraard ook. De leden van de TC en JC  zijn ook altijd 

aanspreekbaar voor dit soort zaken.  

 

Scheidsrechterspoule  

In het afgelopen seizoen hebben wij met een zogenaamde scheidsrechterspoule gewerkt, waarbij 

(veelal jeugdige) scheidsrechters regelmatig pupillenwedstrijden fluiten. Wij zetten deze systematiek 

het komende seizoen voort. Wij zijn blij met ons scheidsrechterskorps en vooral met de grote 

´kweekvijver´. We gaan er vanuit dat ook ouders, spelers en leiders hun respect en waardering 

regelmatig zullen uitspreken richting deze vrijwilligers. Als ouders/spelers interesse hebben als 

scheidsrechter kunnen ze zich wenden tot Pepijn van den Anker. 

    

Website  

Naast de communicatie per brief is ook onze website (www.ssv65.nl) een goed middel om spelers en 

ouders te bereiken. Wij verzoeken u de website regelmatig te bezoeken om de actualiteiten rondom het 

team in het bijzonder, en de vereniging in zijn geheel, in de gaten te houden. Onze site is zeer actueel, 

toegankelijk en goed leesbaar.  

  

Webshop  

Sport point de Bie heeft ook voor onze vereniging een speciale webshop gemaakt, die u kunt bezoeken 

via een link op www.ssv65.nl. In het menu op de website is hiervoor een link beschikbaar. De webshop 

geeft spelers, ouders en verzorgers de mogelijkheid vanuit huis kwalitatief goede kleding voor een 

redelijke prijs te bestellen. Een substantieel percentage van de omzet van het bedrijf zal terugvloeien in 

de clubkas van de vereniging, waarmee de samenwerking voor beiden voordelen oplevert. Wij 

adviseren jullie via deze webshop voetbalkleding te bestellen.  

  

Tot slot  

Tot slot willen we alle ouders en verzorgers (zoals ook in de communicatierichtlijn al aangegeven) 

verzoeken zoveel mogelijk wedstrijden te bezoeken en behulpzaam te zijn, indien trainers en leiders 

hierom vragen. Vooral vervoer naar uitwedstrijden, wassen van de tenues  en ‘vlaggen’ zijn belangrijke 

taken, die vaak weggelegd zijn voor ouders en verzorgers. Wij zijn een club voor leden en door leden en 

daar hebben wij u ook bij nodig.   

  

  

Met vriendelijke groet,  
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Bestuur, Technische commissie en jeugdcommissie. 

 

Bijlage 1: Formulier vrijwilligerswerk  

 

Onderstaand treft u een aantal mogelijkheden aan om binnen SSV ‘65 vrijwilligerswerk te verrichten. 

Vriendelijk verzoek aan te geven waarvoor u zich wilt inzetten:  

 

• Training / begeleiden van een jeugdteam  

(trainingscursussen worden door de vereniging aangeboden)  

• Zaterdags begeleiden van een jeugdteam 

• Toernooicommissie jeugd  

• Eenmaal per maand assisteren achter de bar in de kantine (in overleg welk dagdeel)  

• Deelname in het onderhoudsteam, voor allerlei voorkomende werkzaamheden  

• Het leiden van een jeugdwedstrijd (scheidsrechter)  

• Een maar per maand het wedstrijdsecretariaat in de ochtend bemannen 

• Helpen bij de diverse activiteiten bij de vereniging.  

  

  

  

 Naam    :  

 Woonplaats   :  

 Telefoon    :  

 Email    :  

  

U kunt dit formulier inleveren bij een van de jeugdcommissie leden,  

of per mail naar jeugdcommissie@ssv65.com 

 

 

  

mailto:jeugdcommissie@ssv65.com
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Bijlage 2: Trainers en Leiders  

 

TEAM  LEIDERS/TRAINERS   

   

JO19-1  

 

Rudy Boogert  

MO19-1 

 

Jeroen Lobbezoo 

Anton Weesepoel 

 

 

JO17-1  

 

Kees Janse 

Mark Korshuize 

Danny de Jager 

 

JO15-1  

 

Markees Zuijdweg 

Frans Geijs 

Jeffrey van Wilgen 

 

JO15-2 Naim Hadouch 

Rob Gijzel 

Claude de Smit 

Jimmy Dimbourg 

 

 

   

JO13-1  

 

Rudy Boogert 

Christiaan Boon 

Ferry Leijting 

 

JO13-2G  

 

Martin Smaardijk 

Michael Schijffers 

 

 

JO12-1 

 

Peter Overdulve 

Marcel Boone 

 

JO11-1G  

 

Marijn van Liere 

Marco Groeneveld 

 

JO11-2G  

 

Johan de Goederen 

Kors Welleman 

Stefan Verhoeven 

 

JO10-1 

 

Anouk Smaardijk 

Wesley Rokven 

Mika Guma 
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TEAM  LEIDERS/TRAINERS   

   

JO10-2 

 

Petro Vuyk 

Johnny de Jonge 

 

JO10-3 

 

Frans Weststrate 

Bjorn Eijke 

Jan Hoekman 

 

JO9-1G 

 

Andre de Waal 

Jo Annes de Bat 

Robert Hogeveen 

Rosanno Acton 

 

MO9-2 

 

Theo van Bennekom 

 

 

 

JO9-3 

 

Maikel Schrier 

Sander Verlaan 

 

 

JO8-1 

 

Tim Joosse 

David den Hollander 

 

JO8-2G 

 

Willem Bierens 

Ron Bustraan 

 

JO8-3 

 

??  

JO7-1 

 

Remco Harinck 

Rob de Waal 
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Bijlage 3: Communicatierichtlijn jeugdafdeling v.v. SSV ‘65 2020/2021 

 

Jeugdtrainers en jeugdleiders  

• Week voor de wedstrijd of uiterlijk woensdag voor 20:30 uur richting spelers en/of ouders informatie per e-

mail of telefoon kenbaar maken over:  

• Wedstrijd  

• Tijdstip aanwezigheid  

• Aanvang wedstrijd  

• Vervoer  

• Wassen tenue  

• JO19 t/m JO7: maak vooraf een was- en rijschema en laat ouders zelf onderling wisselen als ze niet kunnen 

• Afgelasting wedstrijd  

• Algehele afgelasting jeugd: kennisname via website SSV ‘65 en teletekst 

• Afgelasting jeugd thuiswedstrijden: kennisname via website SSV´65 

• Afgelasting per team: per telefoon door de leider (en indien mogelijk kennisname via website SSV 

‘65)  

• Trainingen  

• Minimaal 15 minuten voor aanvang training aanwezig  

• Alle doeltjes van het veld halen en achter de omheining (speelvelden) plaatsen  

• Na afloop in de kleedkamer aanwezig voor toezicht 

• Vertrek training pas nadat alle spelers de kleedkamer hebben verlaten  

• Schoonmaken kleedkamer  

• Bij afgelasting training per e-mail of telefoon (afgelasting binnen 24 uur) melden bij spelers  

 

• Wedstrijddagen 

Thuiswedstrijden  

• Melden in bestuurskamer  

• JO19 t/m JO13: Circa 45 minuten voor aanvang aanwezig  

• JO11 t/m JO7: Circa 15 tot 30 minuten voor aanvang aanwezig  

• Alle doeltjes van het veld halen en achter de omheining plaatsen  

• Na afloop in de kleedkamer aanwezig voor toezicht  

• Vertrek pas nadat alle spelers de kleedkamer hebben verlaten  

• Schoonmaken kleedkamer  

Uitwedstrijden  

• Melden in bestuurskamer  

• JO19 t/m JO13: Circa 45 minuten voor aanvang aanwezig op speellocatie  

• JO11 t/m JO7: Circa 15 tot 30 minuten voor aanvang aanwezig op speellocatie  

• Na afloop in de kleedkamer aanwezig voor toezicht  

• Vertrek pas nadat alle spelers de kleedkamer hebben verlaten  
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• Schoonmaken kleedkamer  

 

 

Spelers  

• Kom zoveel mogelijk trainen en speel zoveel mogelijk wedstrijden.  

Lidmaatschap van een vereniging brengt wel degelijk verplichtingen met zich mee.  

• Zorg dat je bij trainingen 10 minuten voor aanvang aanwezig bent.  

• Zorg dat je bij wedstrijden tijdig aanwezig bent en (tijdig) afmelden is verplicht!!  

• Bij afwezigheid/verlate aanwezigheid training, minimaal 1 uur voor aanvang per telefoon 

melden bij de trainer.  

• Bij afwezigheid wedstrijd, minimaal 2 dagen voor de wedstrijddag bekend: per telefoon melden 

bij de leider.  

• Zorg dat de kleedkamers schoon blijven. 

 

Ouders  

• Kom zoveel mogelijk kijken bij trainen en wedstrijden van uw zoon of dochter, maar laat de 

training en coaching over aan de trainers en leiders.  

• Zorg dat uw zoon of dochter tijdig aanwezig is voor trainingen en wedstrijden.  

• Zorg dat uw zoon of dochter zich, indien noodzakelijk, (tijdig) afmeld voor trainingen en 

wedstrijden, want (tijdig) afmelden is verplicht.  

• Hou het rij- en was schema in de gaten.  

• Stel u zelf zoveel mogelijk beschikbaar voor het rijden en wassen rondom oefenwedstrijden of 

wedstrijden die vanwege afgelasting zijn verzet naar een andere datum.  
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Bijlage 4: Gegevens hoofdbestuur, technische commissie, jeugdcommissie en algemene info. 

  

  

 

 

 

 

 

 NAAM E-MAILADRES  FUNCTIE  

HOOFDBESTUUR        

 Tim Joosse 

Frits Joosse 

Wim Schrijver 

Ko Welleman 

Laura Kramer 

Ferdinand Langedijk 

René Zwamborn 

Tim.joosse@gmail.com  

fritsjoosse@hotmail.com 

Wim.schrijver@xs4all.nl  

kowel@zeelandnet.nl 

laurakramer@live.nl 

ferdinandlangedijk99@gmail.com  

renezwamborn@hotmail.com 

Voorzitter  

Secretaris  

Penningmeester  

Algemene Zaken  

Algemene Zaken 

Jeugdzaken  

Juridische zaken 

 

TECHNISCHE/JEUGD 

COMMISSIE  

 tc@ssv65.com  

jeugdcommissie@ssv65.com 

  

  

Richard van Baalen 

Jeffrey van Wilgen 

Ferdinand Langedijk 

Dennis Baaijens 

Pepijn van den Anker 

Marc Keijsers 

 

 

rlevbaalen@zeelandnet.nl 

jeffreyvwilgen@zeelandnet.nl 

ferdinandlangedijk99@gmail.com 

baaijensd@gmail.com 

pvdanker@gmail.com 

keijsersmp@gmail.com 

  

 

 

TOERNOOIEN  jeugdtoernooien@ssv65.com   

    

WED.SECRETARIS SENIOREN 

WED.SECRETARIS JEUGD 

LEDENADMINISTRATIE 

 

AANMELDEN NIEUWE 

LEDEN 

 

Mark Korshuize 

Mark Korshuize 

Dave Easthope 

markkorshuize@zeelandnet.nl 

markkorshuize@zeelandnet.nl 

easthope@zeelandnet.nl 

 

Via aanmeldformulier site SSV’65 

of contact met leden van de TC 
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