Nieuwsbrief Jeugd VV Holten
November 2020
Beste Roodzwarters,
het zijn bijzondere tijden met beperkte voetbalactiviteiten. Onze leven wordt grotendeels
bepaald door het Covid-19 virus en dit houd tevens in dat er maar beperkte
voetbalactiviteiten zijn. Op dit moment mag er alleen getraind worden door onze
jeugdteams en mogen er onderlinge oefenwedstrijden gespeeld worden. Alle
competitiewedstrijden en overige activiteiten zijn tot nader order afgelast. Dus dat
betekent dat alle festiviteiten omtrent ons 100 jarig bestaan ook niet doorgaan.
Het leek ons als jeugdcommissie dan ook een goed moment voor een nieuwsbrief. Het
streven is om 1 a 2 keer 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 om inhoudelijke onderwerpen.
We hopen dat deze nieuwsbrief de nodige duidelijkheid geeft over de actuele stand van
zaken binnen het jeugdvoetbal bij VV Holten en we hopen dat we na de winterstop de
draad weer voorzichtig kunnen oppakken met de competities en activiteiten en dat we
toch nog iets van ons 100 jarig jubileum kunnen maken.
Mochten er vragen en of opmerkingen zijn n.a.v. van de nieuwsbrief dan horen wij deze
graag. Jullie kunnen dan contact opnemen met onze jeugdvoorzitter, Arno Reusink en dit
kan door een mail te sturen naar: voorzitter-jeugd@vvholten.nl
Laten we er in de tussentijd voor zorgen dat we allemaal gezond blijven.
Jeugdcommissie VV Holten

Samenstelling Jeugdcommissie
Hieronder vinden jullie de actuele samenstelling van de Jeugdcommissie zoals die op dit
moment is.
Voorzitter:

Arno Reusink
voorzitter-jeugd@vvholten.nl

Secretaris:

Vacature, Interim Arno Reusink
voorzitter-jeugd@vvholten.nl

Wedstrijdsecretaris:

Rene van der Meer
wedstrijden-jeugd@vvholten.nl

Jeugdcoördinator JO19,
JO17 en JO15:

Ron Hulleman
juniorencoordinator@vvholten.nl
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Jeugdcoördinator JO13,
JO12, JO11, JO10, JO9 en
JO8:

Vacature /Dennis van Wieringen.
pupillencoordinator@vvholten.nl

Jeugdcoördinator JO7 en
inloopgroep/mini’s:

Vacature. Interim Arno Reusink
voorzitter-jeugd@vvholten.nl

Voorzitter technische
commissie:

Rob Keijzer
tc@vvholten.nl

Voorzitter/secretaris VOJAC:

Max Scheperman
voorzitter-vojac@vvholten.nl

Jeugdcoördinator keepers:

Martin Scheperman

Vacatures
Wij zijn naarstig op zoek naar uitbreiding van de Jeugdcommissie. De afgelopen jaren is er
veel gebeurd. We hebben op alle fronten met VV Holten forse stappen gemaakt en het is
tijd om dit te waarborgen en waarnodig te verbeteren. De takenpakketten van een aantal
JC leden is uitgebreid doordat onze jeugdafdeling gegroeid is. We merken nu dat het soms
lastig is om bepaalde leeftijdsgroepen of vrijwilligers de aandacht te geven die zij nodig
hebben. Daarom willen we als jeugdcommissie de taken breder gaan uitzetten. Door deze
verbreding worden taken beter behapbaar voor de JC leden, krijgt iedereen de aandacht
die hij of zij nodig is en worden eventuele besluiten genomen door een nog bredere
jeugdcommissie.

Wij doen dan ook een dringend beroep aan alle ouders en/of leden om te kijken waar hij of
zij een steentje zouden kunnen bijdragen. De meeste functies vragen niet meer dan 1 a 2
uurtjes in de week, dus dat moet voor veel ouders en of leden goed te doen zijn. Binnen de
Jeugdcommissie wordt er veel samengewerkt en wordt er veel samen opgetrokken.
Besluiten worden altijd breed genomen, Dus wie oh wie komt onze gelederen versterken?
Belangstellenden kunnen hiervoor contact opnemen met Arno Reusink, tel.nr.06-43555003
of kunnen een mail sturen naar voorzitter-jeugd@vvholten.nl.

Binnen de Jeugdcommissie (JC) hebben wij 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.
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Jeugcoordinator JO7 en inloopgroep, binnen de Jeugdcommissie en Technische
Commissie zijn we per direct op zoek naar een coördinator JO7en inloopgroep. Hij of
zij is het aanspreekpunt voor leiders en trainers binnen deze leeftijdscategorie.
Verder ben je betrokken bij de besluitvorming en ontwikkeling van het jeugdvoetbal
bij V.V.Holten en maak je deel uit van de jeugd en technische commissie. Het is een
functie die gemiddeld 1 a 2 uur per week aan tijd in beslag neemt, daarnaast wordt
er 1x in de maand vergaderd. Belangstellenden voor deze functie kunnen hiervoor
contact opnemen met Arno Reusink, tel.nr.06-43555003 of kunnen een mail sturen
naar voorzitter-jeugd@vvholten.nl.



Jeugcoordinator, op dit moment is Dennis van Wieringen de coördinator van de
JO8 t/m de JO13 en deze groep is te groot geworden voor 1 coördinator. Daarom
zijn wij binnen de Jeugdcommissie en Technische Commissie per direct op zoek naar
een coördinator die een deel van Dennis zijn taken gaat overnemen. Welke
leeftijdsgroep dit gaat worden wordt in overleg bepaald. Hij of zij is het
aanspreekpunt voor leiders en trainers binnen deze leeftijdscategorie. Verder ben je
betrokken bij de besluitvorming en ontwikkeling van het jeugdvoetbal bij V.V.Holten
en maak je deel uit van de jeugd en technische commissie. Het is een functie die
gemiddeld 1 a 2 uur per week aan tijd in beslag neemt, daarnaast wordt er 1x in de
maand vergaderd. Belangstellenden voor deze functie kunnen hiervoor contact
opnemen met Arno Reusink, tel.nr.06-43555003 of kunnen een mail sturen naar
voorzitter-jeugd@vvholten.nl.



Scheidsrechterscoordinator Junioren, wij zijn per direct op zoek naar een
scheidsrechterscoördinator voor de junioren. Hij of zij is het verantwoordelijk voor
het plannen van scheidsrechters voor de wedstrijden van alle juniorenteams ( JO13
t/m/JO19) op de zaterdag en voor eventuele doordeweekse wedstrijden. Dit alles
gebeurt in nauw overleg met onze wedstrijdcoördinator Rene van der Meer. Verder is
de coördinator aanspreekpunt voor scheidsrechter en voorziet hij of zij de
scheidsrechters van informatie rondom aanpassingen spelregels en andere
informatie vanuit de KNVB. Uiteraard is hierbij ondersteuning aanwezig vanuit de
Jeugdcommissie. Belangstellenden voor deze functie kunnen hiervoor contact
opnemen met Arno Reusink, tel.nr.06-43555003 of kunnen een mail sturen naar
voorzitter-jeugd@vvholten.nl.



Scheidsrechterscoordinator Pupillen, wij zijn per direct op zoek naar
scheidsrechters en spelbegeleiderscoordinator voor de pupillen. Hij of zij is het
verantwoordelijk voor het plannen van scheidsrechters en/of spelbegeleiders voor de
wedstrijden van alle pupillen teams ( JO8 t/m JO12) juniorenteams ( JO13
t/m/JO19) op de zaterdag en voor eventuele doordeweekse wedstrijden. Dit alles
gebeurt in nauw overleg met onze wedstrijdcoördinator Rene van der Meer.
Daarnaast zorgt hij of zij ervoor dat de beginnende scheidsrechters en/of
spelbegeleiders een stukje begeleiding krijgen rondom hun wedstrijden en geeft hij
of zij informatie rondom aanpassingen spelregels en andere informatie vanuit de
KNVB. Uiteraard is hierbij ondersteuning aanwezig vanuit de Jeugdcommissie.
Belangstellenden voor deze functie kunnen hiervoor contact opnemen met Arno
Reusink, tel.nr.06-43555003 of kunnen een mail sturen naar voorzitterjeugd@vvholten.nl.
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Wij zijn voortdurend opzoek naar vrijwilligers. Dus wil je iets doen binnen onze prachtige
vereniging als bijvoorbeeld trainer/leider, scheidsrechters of misschien heb je wel andere
ambities of kwaliteiten, meld je dan nu aan! Aanmelden kan bij jeugdvoorzitter Arno
Reusink, dit kan via de mail voorzitter-jeugd@vvholten.nl of op telefoonnummer 0643555003 of je kunt je melden bij algemeen voorzitter Robert Oolbekkink, dit kan via de
mail voorzitter@vvholten.nl of op telefoonnummer 06-51105655.

Agenda
In onderstaand overzicht vinden jullie een overzicht met alle activiteiten gedurende de
winterperiode. I.v.m. Covid-19 hebben we besloten om alle activiteiten voor de maanden
november, december en januari af te gelasten! Bij de nieuwjaarsreceptie staat nog een
vraagteken omdat hier officieel nog geen besluit over genomen is door het bestuur, maar
dit zal n.a.w. ook een lastig verhaal worden maar goed hier zal de komende tijd nog wel
duidelijkheid in komen.

Algemene Ledenvergadering

Verplaatst naar voorjaar 1921

Sinterklaasviering

Eind nov./ begin Dec. Afgelast

Kerstzaal toernooi

28/29 december 2020 Afgelast

JO15mix-toernooi (zaal)

29 december 2020 Afgelast

Oudejaarstoernooi (zaal)

31 december 2020 Afgelast

Nieuwjaarsreceptie

Januari 2021?

JO13-1 zaaltoernooi

9 januari 2021 Afgelast

JO11 mixtoernooi
VV Holten 100 jaar
VTT DK JO11/12

16 januari 2021-Afgelast
7 februari 2021
20 februari

Geen zaaltrainingen gedurende de winterperiode
De Jeugdcommissie heeft besloten om deze winterperiode geen gebruik te maken van de
zaal. Door alle Covid 19 achten wij het als jeugdcommissie verstandiger om buiten te
blijven trainen. De Coronaregels bij ons op het sportpark zijn eenvoudig en helder en deze
zijn in de zaal een stuk lastiger om te handhaven.

Nieuw aanspreekpunt kledingplan
Het heeft even geduurd maar we hebben eindelijk een opvolgster gevonden Elske van der
Heide. Christel Küper gaat per direct de uitgifte en registratie van de jeugdkleding
oppakken. Dus is een van jullie spelers andere kleding nodig omdat hij of zij bijvoorbeeld
een groeispurt heeft gehad gedurende de vakantie, dan kunnen jullie een mail sturen naar
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kledingplan@vvholten.nl, uiteraard is het ook mogelijk om Christel een appje te sturen.
Christel is bereikbaar op telefoonnummer: 06-41715511.
Wij zijn als (jeugd)bestuur superblij met deze welkome versterking en wensen Christel veel
succes!

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Ook dit seizoen 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
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 vanuit 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.

Verzorging blessures door Trifitt.
Net als voorgaande jaren zal Fysiotherapie en kinderfysiotherapie Trifitt elke dinsdagavond
weer aanwezig zijn op Meermanskamp voor de verzorging. Op deze avond kunnen spelers
van alle elftallen terecht voor een sportblessure. Er zal een screening van de klacht worden
gedaan en indien nodig direct een behandeling worden gegeven. Ook kan je hier terecht
voor vragen of advies. Dit is geheel kosteloos voor spelers van VV Holten. Mocht er een
langer behandeltraject nodig zijn dan kan er een afspraak gemaakt worden in de praktijk
van Trifitt, uiteraard staat het de leden vrij om te kiezen voor een behandeltraject bij
Fysiotherapie Holten.
Fysiotherapie voor volwassenen wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering, wij
adviseren sporters daarom om goed na te denken of een aanvullende verzekering voor hen
relevant kan zijn. Bij kinderen tot 18 jaar wordt fysiotherapie 18 keer vergoed vanuit de
basisverzekering.
Heb je een blessure of advies nog? Aanmelding voor de dinsdagavond kan via je eigen
trainer/leider.
Met vriendelijke groet,
Femke Wuestman
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Fysiotherapie en Kinderfysiotherapie Trifitt

Voor de privacy policy verwijzen wij naar onze website

Uitstel Algemene Ledenvergadering
Ingekomen brief/mail hoofdbestuur ( deze brief is ook 17-11 ook al per mail
verstuurd)
Beste leden,
Uitstel ALV
De algemene ledenvergadering (ALV) wordt uitgesteld tot het voorjaar 2021. Wij vinden het
belangrijk om de ledenvergadering laagdrempelig en toegankelijk te houden voor al onze leden en
kiezen daarom voor een fysieke bijeenkomst. De datum horen jullie van ons op het moment dat er
meer ruimte komt in de corona maatregelen.
Jaarverslag 2019-2020
Het Jaarverslag van 2019-2020 (dubbelklik op link) is terug te vinden op onze website. Op deze
manier krijgen jullie wel een beeld van waar wij als bestuur en commissies het laatste seizoen mee
bezig zijn geweest.
Geen contributieverhoging
Daarnaast kunnen wij vast mededelen dat we voor aankomend seizoen geen jaarlijkse contributie
verhoging zullen vragen aan de leden.
Stem uitbrengen: LED verlichting/Zonnepanelen
Tijdens de vorige ALV hebben wij met jullie gesproken over energiebesparende maatregelen (groene
club). Inmiddels zijn wij zo ver met het onderzoek dat we dit voort willen zetten door het realiseren
van LED verlichting en de aanschaf van zonnepanelen. Hiervoor vragen wij de goedkeuring van de
leden. In de brief: "Goedkeuring leden voor investering LED en zonnepanelen" (dubbelklik op
link) op onze site staan de nadere details zodat ierdereen hier een mening over kan vormen. Graag
horen wij uiterlijk 25 november 2020 of je wel of niet kan instemmen met het voorstel. Dien
je stem in via: voorzitter@vvholten.nl. NB: bij geen bericht gaan wij er vanuit dat je geen bezwaar
hebt.
Tot slot
Mochten jullie tussendoor – voor de ALV – nog andere vragen hebben aan ons dan kan je deze ook
richten aan voorzitter@vvholten.nl. We zullen proberen deze vragen zo snel mogelijk af te handelen.
Blijf gezond en hopelijk tot snel weer op de velden!
Sportieve groet,
Bestuur VV Holten
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Contributietabel VV Holten 2020-2021 / 2021-2022
Categorie

Contributie per
kwartaal

JO6 t/m JO13

€ 27,50

JO14 t/m JO19

€ 34,50

JO14 t/m JO19 (veld en zaal)

€ 50,50

Senioren (veld of zaal)

€ 51,50

Senioren (veld en zaal)

€ 68,50

35+Dames competitie
midweeks
Niet spelend-lid

€ 34,50
€ 10,00

De nieuwe opzet voetbalaanbod pupillenvoetbal O8 t/m O12
2020-2021
Het voetbalaanbod voor de pupillen (JO7 t/m JO12) is met ingang van dit seizoen 2020/’21
er anders uit gaan zien. Het vier fasen-model is ingevoerd. Het seizoen wordt opgesplitst in
4 fasen, 2 in het najaar en 2 in het voorjaar.
De indeling van de eerste fase (klasse niveau) gebeurt nog steeds op basis van de
teaminschrijving van de vereniging. In het 4-fasenmodel is het een streven om de reisduur
te beperken en wordt er niet gespeeld in de schoolvakanties. Beker- en inhaalwedstrijden
komen voor deze leeftijdscategorieën te vervallen.
Passend voetbalaanbod
Het 4-fasenmodel is gebaseerd op het voetballende kind en hoe hij/zij optimaal plezier
beleeft aan het voetballen in een veilige omgeving en hoe hij/zij zich daarbinnen
ontwikkelt. De belevingswereld van de pupillen en hun ambities en drijfveren om te
voetballen zijn het uitgangspunt voor de inrichting van dit voetbalaanbod. Eén van de grote
voordelen van dit model is de mogelijkheid om pupillenteams sneller te herindelen, mits
noodzakelijk. Hierdoor komen er veel minder grote scores voor en worden er meer
wedstrijden gespeeld waarbij de krachtsverhouding tussen teams in balans is. Dit laatste
leidt tot meer plezier bij de kinderen, en zorgt er uiteindelijk voor dat kinderen langer
blijven voetballen.
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In onderstaande Infographic wordt kort weergegeven hoe dit er uit ziet.

De jeugdcommissie is positief over de nieuwe opzet, want er ontstaan hierdoor betere en
eerlijker competities op ieder niveau. Spelers/speelsters zullen zich hierdoor beter
ontwikkelen, maar het allerbelangrijkste is dat het spelplezier groter wordt. Er is natuurlijk
in de huidige situatie wel een kanttekening te plaatsen bij het verloop van de huidige
competities dit seizoen. Door Covid19 verloopt het seizoen natuurlijk anders en is het is
afwachten hoe het seizoen verder gaat.

Fraaie opbrengst RaboClubSupport actie

V.V.Holten heeft via de jaarlijkse RaboClubSupport actie een bedrag van maar liefst € 1364,57 in de
wacht gesleept. Het bestuur zal deze bijdrage besteden aan het verduurzamen van sportpark
Meermanskamp. Denk hierbij aan ledverlichting voor het trainings- en of hoofdveld en zonnepanelen
op de kantine en andere maatregelen waarmee het energieverbruik bij VV Holten naar beneden
kunnen brengen. Een belangrijk bijkomend voordeel is dat we hiermee op de lange termijn ook
kosten gaan besparen.
Het bestuur van VV Holten wil langs deze weg iedereen bedanken voor zijn of haar stem en onze
speciale dank gaat natuurlijk ook uit naar de Rabobank voor het uitzetten van deze fantastische
actie !
Nieuwsbrief Jeugd – November 2020

Pagina 8

Nieuwsbrief Jeugd – November 2020

Pagina 9

