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Nieuwsbrief Jeugd VV Holten  
Februari 2018 

Het is al weer even geleden maar hier is dan weer een nieuwsbrief met daarin het laatste 

nieuws over ontwikkelingen binnen de jeugdafdeling van VV Holten.  

Het streven is om 2x per jaar een nieuwsbrief te verspreiden waarin aandacht wordt aan de 

actuele onderwerpen die spelen binnen de jeugdafdeling; zowel waar het gaat om 

praktische zaken als inhoudelijke onderwerpen. 

SAMENSTELLING JEUGDCOMMISSIE 

Aangezien de laatste nieuwsbrief van eind vorig seizoen is en we in november 2017 wat 

wijzigingen ondergaan hebben in de jeugdcommissie vind u hieronder de samenstelling van 

de Jeugdcommissie zoals die op dit moment is. 

SAMENSTELLING JEUGDCOMMISSIE PER 01-02-2018 

Voorzitter: Arno Reusink  
voorzitter-jeugd@vvholten.nl 
 

Secretaris: Vacature (Arno Reusink interim) 
jeugdsecretaris@vvholten.nl 
 

Wedstrijdsecretaris: Rene van der Meer  

wedstrijden-jeugd@vvholten.nl 
 

Jeugdcoördinator JO19, JO17 en 
JO15: 
 

Ron Hulleman  
coordinator-jo15-17-19@vvholten.nl 
 

Jeugdcoördinator JO13 en JO11 Erwin Piek  
coordinator-jo11-13@vvholten.nl 
 

Jeugdcoördinator JO9, JO8 en 
JO7: 

René van der Meer  
coordinator-JO7-inloopgroep@vvholten.nl 

 
Voorzitter technische 

commissie: 

 
Rob Keijzer 

tc@vvholten.nl 
 

Voorzitter/secretaris VOJAC: 

 
 

Jeugdcoördinator keepers: 

Remco Jansen 

voorzitter-vojac@vvholten.nl 
 

Martin Scheperman 
  

 

 

VACATURES AFDELING JEUGD SEIZOEN 2017-2018 

Voor het huidige seizoen zijn wij dringen op zoek naar train(st)er(s) voor de 
inloopgroep op de zaterdagochtend en de woensdagavond. Trainingstijden zijn in overleg. 
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Belangstellenden kunnen contact opnemen met Rene van der Meer, tel.nr. 06-37566191 of 
kunnen een mail sturen naar coordinator-JO7-inloopgroep@vvholten.nl.  

Binnen de Jeugdcommissie (JC) hebben de volgende vacatures: 

 Jeugdsecretaris. We zijn op zoek naar een man of vrouw die de taak van 

jeugdsecretaris op zich wil nemen. Het is een functie die gemiddeld 1 uur per week 
aan tijd in beslag neemt, daarnaast wordt er 1x in de maand vergaderd. De taak van 
de jeugdsecretaris is dat hij of zij de communicatie verzorgt vanuit de JC en ook 

volwaardig meepraat bij de besluitvorming. Een voetbalachtergrond is zeker geen pre 
aangezien een frisse blik van iemand zonder voetbalachtergrond verfrissend kan 

werken in de JC. Dus ben jij die ouder of verzorger die graag een belangrijke bijdrage 
wil geven bij de verbetering van het jeugdvoetbal van VV Holten, neem dan contact 
op met jeugdvoorzitter Arno Reusink, tel.nr.06-43555003 of stuur een mail naar 

voorzitter-jeugd@vvholten.nl. 

 

 Algemeen lid Jeugdcommissie We zijn op zoek naar een man of vrouw die de JC 
wil komen versterken. Het is een functie die in eerste instantie weinig tijd zal vergen, 

het is de bedoeling dat hij of zij hand en spandiensten verleent bij activiteiten van de 
JC, denk hierbij aan bijv. de kinderbingo, het plannen van de verloting, maar het kan 

ook het ontlasten zijn van een ander JC lid. Dus deze functie is erg flexibel in te 
vullen. Daarnaast neemt hij of zij ook deel aan de vergadering, 1x in de maand. Een 
voetbalachtergrond is in deze ook geen pre aangezien een frisse blik van iemand 

zonder voetbalachtergrond verfrissend kan werken in de JC. Dus ben jij die ouder of 
verzorger die graag een belangrijke bijdrage wil geven bij de verbetering van het 

jeugdvoetbal van VV Holten, neem dan contact op met jeugdvoorzitter Arno Reusink, 
tel.nr.06-43555003 of stuur een mail naar voorzitter-jeugd@vvholten.nl. 

 

VACATURE WEBSITE / ONLINE COMMISSIE  

Voor de website/online-commissie zijn wij op zoek naar een ouder / verzorger die 
mee wil denken bij het verbeteren van onze website en bij het verkrijgen van meer 

content (nieuws). Het gaat hierbij om een functie die niet al te veel tijd in beslag 
neemt en gemiddeld komt de website/online commissie 1 x in de 2 maanden bij 

elkaar voor een kort overleg. Belangstellenden kunnen contact opnemen met 
jeugdvoorzitter Arno Reusink, tel.nr.06-43555003 of stuur een mail naar voorzitter-
jeugd@vvholten.nl. 

Naast de bovengenoemde vacatures zijn we natuurlijk ook altijd op zoek trainers, leiders, 

scheidsrechters, kantine personeel. Belangstellende kunnen contact opnemen Arno 
Reusink, tel.nr.06-43555003 of kunnen een mail sturen naar voorzitter-jeugd@vvholten.nl. 
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Activiteiten kalender 
2018     

31 maart 2018 VTT toernooi JO15-1 

2 mei 2018 Voetbaldag JO7  t/m JO15 

23 april t/m 6 mei 2018 verloting Holten JO13 en JO15 

9 juni 2018 AVB toernooi Holten JO7 t/m JO13 

8 september 2018 VTT toernooi  JO15-1 en JO17-1 

 

FRUITBOXEN 

 

De jeugdcommissie is erg verheugd om te melden dat 2 trouwe partners van VV Holten, 
COOP Leon Haanstra en de Reclamemakers, bereid zijn gevonden om samen met VV 

Holten de zogeheten “VV Holten fruitbox” uit te geven. 

Afgelopen seizoen heeft VV Holten deelgenomen aan een pilotproject van de KNVB waarin 
geëxperimenteerd werd met de uitgifte van een fruitbox aan thuisspelende JO9 en JO8-
teams. Dit experiment is binnen VV Holten zeer goed ontvangen echter werd er gebruik 

gemaakt van een KNVB-partner die geen binding heeft met VV Holten en verder werd er 
door de KNVB geen vervolg gegeven aan dit project. De jeugdcommissie is er dan ook trots 

op dat zij er in geslaagd is om de actie voort te zetten met 2 lokale partners en dat de actie 
breder uitgezet wordt met ook de thuisspelende JO11 teams. 

Vanaf de start van de voorjaarscompetitie ontvangt iedere thuisspelend JO11, JO9 en JO8-

team voor aanvang van de wedstrijden 2 fruitboxen, 1 box is voor het desbetreffende VV 
Holten team en de andere box is voor het bezoekende team. “Met het uitdelen van deze 
fruitboxen willen wij onze jeugdteams bewuster maken van gezonde verantwoorde 

voeding”, aldus jeugdvoorzitter Arno Reusink.` 

 

VERKLARING OMTRENT GEDRAG (VOG) 

Per 1 maart 2018 zal er voor alle vrijwilligers binnen de vereniging (trainers, leiders, 

scheidsrechters, bestuursleden e.d.) die actief betrokken zijn bij het sporten van kinderen 

een VOG aangevraagd gaan worden. Het NOC*NSF en de KNVB willen een veilige 

omgeving voor alle kinderen creëren in samenwerking met organisaties die activiteiten 

voor kinderen en jongeren tot 18 jaar organiseren. Eén van de middelen om een veilige 

sportomgeving te creëren en seksuele intimidatie te voorkomen, is het vragen van een 

VOG aan de vrijwilligers. Het jeugd- en hoofdbestuur onderschrijven deze actie en wil als 
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onderdeel van haar beleid alle vrijwilligers van 16 jaar en ouder, die direct of indirect 

contact hebben met minderjarigen, vragen om een VOG. Een is een verklaring waaruit 

blijkt dat het gedrag van een bepaalde persoon in het verleden geen bezwaar vormt voor 

het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving (vereniging). De 

aanvragen zullen gedaan worden een centraal punt en dankzij een subsidiemaatregel van 

de regering kan voor vrijwilligers van v.v. Holten een gratis VOG aangevraagd worden. 

Betreffende vrijwilligers ontvangen op korte termijn persoonlijk nadere informatie over de 

gang van zaken.  

 

REMINDER SAMENWERKING TRIFIT EN V.V. HOLTEN 

Net als vorig seizoen bestaat voor alle spelers van VV Holten de mogelijkheid om bij een 
blessure kosteloos een screeningsbezoek te brengen aan de fysiotherapeut op de club. 
Merel Tuitert is hier namens Fysiotherapie Trifitt elke dinsdagavond aanwezig. Dit kan na 

het oplopen van een blessure tijdens een training of wedstrijd. Er wordt een screening 
gedaan en indien mogelijk wordt er gelijk een advies of een behandeling gegeven. 

Aanmelding voor een consult op de club verloopt via je eigen trainer, de spelers worden 
daarna ingepland door Robert Oolbekkink. Indien er voor de screening geen plek meer is 
op de dinsdagavond dan is het mogelijk een afspraak op de praktijk van te maken van 

Fysiotherapie Trifitt. De dinsdagavond is dus bedoeld voor een screening van de klachten, 
indien er verder behandeling noodzakelijk kan dit gebeuren op de praktijk van 

Fysiotherapie Trifitt, met uitzondering van bijvoorbeeld tapen. Onze leden kunnen er 
echter ook voor kiezen om zich te laten behandelen bij Fysiotherapie Holten. Beide 
praktijken zijn namelijk partner van de V.V.Holten en daarnaast staat het ieder lid vrij om 

te kiezen door welke fysiopraktijk hij of zij zich laat behandelen. 

 

 

CONTRIBUTIETABEL VV HOLTEN, SEIZOEN 2017-2018. 

 

Categorie 
Contributie per 
kwartaal 

Inloopgroep  € 21,25 

Pupillen  € 25,25 

Junioren (veld of zaal)  € 32,25 

Junioren (veld en zaal)  € 47,25 

Senioren (veld of zaal)  € 48,25 

Senioren (veld en zaal)  € 64,25 

Niet spelend-lid  € 10,00 
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            KUNSTGRAS 
     

      
      
      Door de slechte weersomstandigheden is het kunstgrasveld nog steeds niet klaar. Het 

wachten is nog op een periode van droog weer. Alleen als het veld droog is kan deze 

ingestrooid worden met de EPDM korrel. Aangezien we vanaf 1 november 2017 nog geen 

langere periode van droog weer gehad hebben is dit niet nog gelukt. Met het einde van de 

winter in zicht en het voorjaar voor de boeg hopen wij dat dit spoedig wel mogelijk is. Tot 

dan zullen we ons nog even moet behelpen met het al slechter wordende trainingsveld. 

 

KLEDINGPLAN 

Even een kleine herinnering, te kleine kleding, kan ook tussentijds omgewisseld worden. 

Verzoeken hiervoor kunnen ingediend worden via: kledingplan@vvholten.nl 

 

DE NIEUWE WEDSTRIJDVORMEN VOOR JO10, JO11 EN JO12 M.I.V. SEIZOEN 2018-

2019 

 

Het amateurvoetbal is vanaf dit seizoen (2017/’18) gestart met de invoering van de nieuwe 
wedstrijdvormen voor pupillen. Na een uitvoerig onderzoeks- en aanlooptraject spelen de 
onder 8, 9 pupillen vanaf dit seizoen 6 tegen 6 wedstrijden op een bijna kwart veld.  

 Door op kleinere velden en in kleinere teams te spelen komen zij vaker aan de bal en gaan 

ze meer dribbelen, schieten, samenspelen en scoren. Het spelen op een kleiner veld sluit 
bovendien beter aan op de belevingswereld van deze kinderen. Dit alles draagt bij aan het 
uiteindelijke doel: het vergroten van het spelplezier en de ontwikkeling van deze pupillen.  

Vervolgstappen 

Vanaf het seizoen 2018/’19 worden de nieuwe wedstrijdvormen verder ingevoerd in het 
amateurvoetbal. De onder 10 pupillen gaan vanaf dat seizoen ook 6 tegen 6 wedstrijden 
spelen op een bijna kwart veld. De onder 11 en onder 12 pupillen gaan vanaf dan 8 tegen 

8 wedstrijden spelen op een bijna half veld. De Onder 7 pupillen blijven net als dit seizoen 
4 tegen 4 spelen. 

De totale invoering van de nieuwe wedstrijdvormen in het pupillenvoetbal wordt dus 
gespreid over twee seizoenen. Zodoende krijgen clubs voldoende de tijd om de 

veranderingen zorgvuldig door te voeren binnen hun vereniging. Want de clubs zijn dé 
sleutel om dit voor kinderen tot een succes te maken. 
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AMATEURVOETBAL START OOK IN 2018 NA DE VAKANTIE 

Net als dit seizoen heeft de KNVB samen met amateurclubs besloten om het voetbalseizoen 

2018/’19 later te beginnen en later te eindigen. Het voetbalseizoen begint in het hele land 
vanaf 1 september 2018 met bekerwedstrijden. De competitiewedstrijden beginnen vanaf 
22 september en het seizoen wordt afgesloten op 26 mei.  

 

 

 

                                 

 


