
JAARVERSLAG JEUGDAFDELING VV SCHOTEN 
SEIZOEN 2018/2019 

Teams 
Bij de start van het seizoen 2018/2019 zijn in totaal 8 teams ingeschreven:  
JO17-1, JO15-1, JO15-2, JO13-1,JO11-1,JO11-2,JO10-1,JO9-1 en mini’s. 
Enkele weken na de seizoenstart moesten we helaas JO11-2 terugtrekken,  gelukkig konden 
de meeste spelers een plekje vinden in de overige teams 
JO8-1 o.l.v. Rob Hatenboer en Ben Beusekamp is najaarskampioen geworden 
 
Activiteiten 
In de loop van het seizoen zijn er diverse activiteiten voor de jeugd georganiseerd. Dit mede 
door opbrengst Grote Clubactie en enthousiaste rol van de leden van de Activiteiten- en 
Toernooicommissie.  
Hieronder een opsomming van de activiteiten: 

• Penaltybokaal  
• Sinterklaasfeest voor de mini`s en de onder 8-9 plus broertjes en zusjes 
• Winter boarding toernooi. Veel deelnemers en aandacht voor de inwendige mens 

met een broodje worst en warme chocomel / glühwein,  
• Bingo voor de 0nder 11-13-15   
• Met de hele jeugd met de bus naar wedstrijd van AZ ( aanwezigheid leden Schoten 

goed zichtbaar op de TV ) 
• FIFA Toernooi 
• Wedstrijd Telstar / Club van de Week 
• Seizoensafsluiting Jeugd 

 
Toernooien 
Met grote inzet van Wanda van Wijk is wederom een geslaagd mini toernooi georganiseerd. 
 
Bijzonderheden 
Het wordt steeds lastiger om voor de jongste jeugdteams spelbegeleiders te vinden en op te 
leiden 
Naast de activiteiten zoals hierboven aangegeven zijn de jeugdleden, met ondersteuning van 
Henk Vink  en aantal leden van de JC, actief geweest met de Grote Clubactie 
Gedurende het seizoen hebben zich geen noemenswaardige incidenten m.b.t. sfeer teams, 
houding en gedrag ouders/kinderen plaatsgevonden. 
 
Vooruitblik 
In de zomerstop is door inzet van mat name Henk Steenbergen en Menno van Rooijen een 
groep vrijwilligers bereid gevonden om zich als jeugdcommissie voor onze vereniging in te 
zetten, het zijn de onderstaande personen die in een of meer rollen taken voor de 
jeugdcommissie uitvoeren: Wanda van Dijk, coördinator onderbouw, toernooien en 
activiteiten; Jeroen Groeneveld coördinator middenbouw, toernooien en activiteiten; Bert 
Hartman, coördinator Bovenbouw; Henk Steenbergen, wedstrijdzaken voor de volledig 
jeugd toernooien en activiteiten; Ron Hagen, Kleding en materialen; Michiel van der Plas en 
Leo Wessels, digitale communicatie en acties; Henk Vink, Grote clubactie; Ed Strobel, 
scheidsrechterszaken en –begeleiding; Martin Bolwijn, voorzitten vergaderingen, bijhouden 



actie- en besluitenlijsten, scheidsrechterszaken en-begeleiding; Menno van Rooijen 
vertegenwoordiging bestuur. 
Het seizoen 2019-2010 wordt gestart met 3 teams bovenbouw, 3 teams middenbouw en 3 
teams onderbouw, en een groepje mini’s. Opleiden van spelbegeleiders en scheidsrechters is 
in onder regio lastig, er worden weinig cursussen georganiseerd die ook voor de jongeren 
goed en veilig bereikbaar zijn. De pakket kosten liggen redelijk hoog, waardoor we proberen 
mee te liften bij andere verenigingen 
 
 
Namens de JC, 
Martin Bolwijn 


