
 

 Jeugdbestuur sept’22 

Nieuwsbrief 

Start seizoen 2022-2023. 

De competitie rolt en we zijn erg blij met de start van het nieuwe seizoen. We waren even ongerust dat we 

niet alle posities ingevuld konden krijgen. Maar gelukkig zijn een aantal ouders opgestaan om de functies 

van trainers en begeleiders in te vullen. En daar zijn we ze ontzettend dankbaar voor en dit waarderen we 

erg. Dus bij deze nogmaals dank. 

 

Keeperstrainingen  seizoen 2022-2023. 

Kevin Verboom is reeds bereid om de keeperstrainingen binnen de jeugd weer in te vullen. Via onze 

Whatsapp kanalen zijn alle trainers hier over geïnformeerd. Erg fijn dat Kevin hier weer gestalte aangeeft en 

onze keepers zich ook weer kunnen ontwikkelen. 

 

SMWO actie tot kennis maken met sport beoefening. 

Dit jaar doet FC De Westhoek weer mee met de actie van SMWO op Schouwen-Duiveland, alle 

basisschoolleerlingen van groep 3 t/m 8 hebben een sportbon gekregen waarmee ze drie keer een 

proefles/training kunnen volgen bij de aangemelde verenigingen. Dit om meer kinderen kennis te laten 

maken met voetballen en wij hopen zo er nog wat jeugdleden bij te krijgen. Via onze Whatsapp kanalen zijn 

alle trainers hier over geïnformeerd dat zich eventueel kinderen aan kunnen sluiten. 

  

Gymles op basis scholen. 

Dit jaar gaan we vanuit het jeugdbestuur ook weer een voetbal kennismaking geven d.m.v. een gymles op 

de basis scholen te besteden aan een voetbal training. Ook zo proberen we, in lijn met de actie van SMWO, 

om weer wat extra jeugdleden te verkrijgen. 

 

JO7 komt misschien tot stand. 

Lois Sluijs heeft aangegeven dat ze graag dit initiatief wilt opstarten met een aantal voetballertjes rond de 5 

jaar. Dit zou ze graag willen doen op woensdag 15:15 – 16:00 uur. Wij zijn hier enorm enthousiast over en 

gaan ons best doen om dit op poten te zetten en voor elkaar te krijgen.  

 

Activiteiten commissie jeugd timmert aan de weg, klopt op de deur. 

Tijdens de herfstvakantie gaan er een tal van activiteiten spelen voor onze jeugdleden. We hebben soccer 

dagen, spelletjes, disco, dropping, flessen actie, pannenkoeken eten, etc. Via onze kanalen en de website 

zullen nadere details worden gecommuniceerd. We zoeken hiervoor nog wel zeer veel vrijwilligers dus geef 

Josephine Schot even een berichtje als je wilt helpen. 

 

Grote club actie gaat weer van start. 

Binnenkort zullen we onze jeugdleden weer vragen om de grote club actie loten te gaan verkopen langs de 

deuren en via bekenden. Deze inkomsten zijn erg belangrijk voor onze vereniging en we hopen dan ook dat 

jullie als ouders die gasten weer kunnen motiveren om er fanatiek mee aan de slag te gaan. 

Tot ziens op zaterdag ochtend op ons sportpark! 


