MASV-JEUGD NIEUWSBRIEF
13 augustus 2018

YES!!! WE GAAN WEER BEGINNEN!!
Start competitie
Voor de nieuwe voetbalouders is het misschien nog niet bekend maar de teams nemen naast
de competitie ook deel aan het KNVB-beker toernooi. De eerste officiële jeugdwedstrijden
worden gespeeld in het weekend van 1 september.
Wil je weten wat het speelschema van je dochter of zoon precies is? Je kunt als je een
smartphone hebt gratis de voetbalapp van de KNVB installeren. Je bent dan altijd op de
hoogte van alle actuele wedstrijdtijden. Download voetbal.nl in de Google Play Store of de
App Store.
Start training
De officiële startdatum voor de jeugdtraining is 20 augustus. Een aantal teams zijn op 13
augustus al gestart. Je wordt hierover geïnformeerd door de teamtrainer. Heeft het team nog
geen trainer? Dan hoor je zeer binnenkort iets van Ruben Bouwman of Nigel Stanton van de
jeugdcommissie.
TEAMAANDUIDING
We krijgen regelmatig vragen over de teamaanduiding. Het zit als volgt:
JO staat voor Jeugd Onder. Daar achteraan wordt de leeftijd aangegeven. Dus JO9 is bedoeld
voor spelers jonger dan 9. MO8 staat voor Meiden Onder acht jaar. Voor de mensen die de
oude teamaanduidingen nog wel kennen volgt hier een schemaatje.
Aanduiding
MO8
JO9
JO11

Leeftijd
7 jaar
7 en 8 jaar
9 en 10 jaar

Oud
= F-meiden
=F
=E

Aanduiding
JO13
JO15
JO17

Leeftijd
11 en 12 jaar
13 en 14 jaar
15 en 16 jaar

Oud
=D
=C
=B

COMMUNICATIE
We hadden in de vorige MASV-nieuwsbrief al aangegeven dat we iedereen die verbonden is
aan het MASV-jeugdvoetbal zo goed mogelijk informeren over alle ontwikkelingen en allerlei
praktische zaken. Dit is bijvoorbeeld alweer de tweede nieuwsbrief.
Teamgesprekken
Daarnaast zullen alle trainers met de ouders/verzorgers van hun teams aan het begin van het
seizoen in gesprek gaan. Sommigen hebben dit bij het verschijnen van de nieuwsbrief al
gedaan anderen zullen dit nog gaan doen. Het gaat om het uitspreken en bespreken van de
wederzijdse verwachtingen en om het maken van afspraken voor wat betreft bijvoorbeeld het
wassen van de wedstrijdkleding en andere praktische zaken. Ruben en/of Nigel zijn op
verzoek van de trainers graag bereid om desgewenst aan te sluiten en te ondersteunen.

Aanspreekpunt
Het eerste aanspreekpunt voor ouders en spelers is de trainer. Als er nog geen trainer voor
een team dan kun je je richten tot Ruben en/of Nigel van de jeugdcommissie. Natuurlijk zijn
zij ook altijd bereikbaar als je er met de trainer niet uitkomt of als je een specifieke vraag voor
de jeugdcommissie hebt. Hun contactgegevens vind je onderaan deze nieuwsbrief.
TRAININGSTIJDEN EN TRAININGSVELDINDELING
Onze club is het afgelopen jaar enorm gegroeid. Dat is natuurlijk heel gaaf. Het brengt ook
organisatorische uitdagingen met zich mee. We hebben momenteel 1 geschikt trainingsveld
tot onze beschikking want in tegenstelling tot eerdere berichten kunnen we voor de training
helaas niet gebruikmaken van het grasveld maar alleen van het kunstgrasveld.
Om alle teams te kunnen laten trainen hebben we het trainingsschema aan moeten passen.
Een aantal teams zal daarom op andere dagen en tijdstippen trainen dan ze gewend zijn.
Hieronder vind je het actuele trainingsschema en indeling van het trainingsveld.

KLEDING & SPONSORING
Beleid
De club stelt ook dit seizoen de complete wedstrijdtenues, trainingspakken en tassen ter
beschikking voor alle jeugdspelers. Verderop in de nieuwsbrief kun je lezen hoe en wanneer
de kleding verstrekt wordt. Voor het volgende seizoen ontwikkelt MASV een nieuw sponsoren kledingbeleid.
Ook dit jaar is het bedoeling dat alle wedstrijdkleding na iedere wedstrijd centraal wordt
ingezameld en wordt gewassen. Dat wordt binnen ieder team geregeld tussen ouders en
trainers.
Trainingstenues
Het zal je misschien al wel opgevallen zijn dat er bepaalde teams trainen in uniforme tenues.
Ziet er gaaf uit toch? Wist je dat dit op initiatief van ouders en trainers gebeurt? De club stelt
deze kleding dus niet beschikbaar.
De ouders en de trainers van ieder team staat het vrij om een eigen sponsor te zoeken voor
de trainingskleding. Je kunt als team ook bijvoorbeeld besluiten gezamenlijk trainingskleding
aan te schaffen via de club. Je kunt dan gebruik maken van de interessante clubkorting die
we hebben bedongen met Snelderssport. Een combinatie is ook mogelijk. Dus je hebt een
deel sponsorgeld en verder een bijdrage per speler. We werken hieronder een
rekenvoorbeeld uit.
VOORBEELD
Stel, ouders en trainers van een JO11 team willen gezamenlijk trainingstenues voor het team aanschaffen.
Negen JAKO-shirtjes, broekjes en sokken en een keeperspak kosten met bedrukking van de MASV-badge via de
club bijvoorbeeld circa 300 EU.
Met sponsor
Als je dan bijvoorbeeld een sponsor zou vinden die bereid is om 250 EU te sponsoren dan betaalt iedere
verzorger/ouder een eigen bijdrage van 5 EU. Je kind kan een jaar in de kleding trainen en je kunt afspreken dat
de kleding eigendom van de vereniging is.
Zonder sponsor
Mocht je nou bijvoorbeeld geen sponsor vinden maar ouders/verzorgers zijn bereid en in staat om het zelf te
betalen dan betaal je per speler 30 EU. Het setje is dan eigendom van de speler.

Meer over weten? Bespreek de mogelijkheden eens met Nigel van de jeugdcommissie.
KLEDING UITGIFTE
Voetbalmoeders Nicolien, Femke en Chantal hebben de algehele coördinatie van de door
MASV ter beschikking gestelde kleding op zich genomen. Ze hebben hard gewerkt om alles te
inventariseren en alles weer klaar te krijgen voor het nieuwe seizoen.
In de week van 13 augustus verstekken zij de trainingspakken/presentatiepakken aan alle
jeugdspelers. De spelers worden vriendelijk verzocht om op onderstaande momenten de
presentatiepakken en voetbaltassen op te komen halen. LET OP: Omdat je dan zal worden
verzocht om een gebruikersovereenkomst te tekenen is het belangrijk dat een

tekenbevoegde ouder/verzorger meekomt. Alleen dan zullen wij je de spullen verstrekken.
Spelers van JO17 kunnen zelf tekenen voor de ontvangst van de kleding.
De wedstrijdtenues worden overigens afgegeven aan en beheerd door de trainers van de
verschillende teams.
Nieuwe spelers zullen nieuwe sokken krijgen. Er wordt vanuit gegaan dat de spelers die vorig
jaar speelden hun eigen sokken nog hebben.
Hieronder staat aangegeven wanneer je de tas met het presentatiepak op kunt komen halen
bij MASV.
•
•
•
•
•

JO9: maandag 20 augustus tussen 17:00 en 18:00
JO11: maandag 20 augustus tussen 18:00 en 19:00
JO13: dinsdag 21 augustus tussen 18:00 en 19:00
JO15: maandag 20 augustus tussen 19:00 en 19:30
JO17: maandag 20 augustus tussen 19:00 en 19:30

LEDENADMINISTRATIE
Op 24 augustus zal de contributie weer geïnd worden. Je kunt er rekening mee houden dat dit
iedere laatste week van de maand gebeuren.
Van een aantal jeugdspelers hebben we nog geen bankgegevens. Ook hebben we gemerkt
dat een aantal e-mailadressen niet werken. Daarbij ontbreken er van een aantal jeugdleden
een kopie van de Gelrepas. Bij de uitgifte van de kleding zul je gevraagd worden om de
gegevens die we van je hebben te controleren en eventueel aan te vullen.
Willen degene die gebruikmaken van de Gelrepas en die nog geen kopie hebben afgegeven
deze mee willen nemen bij uitgifte van de kleding? Alvast bedankt namens de
ledenadministratie.
KADERTEAM JEUGD
Het huidige jeugdkaderteam bestaat uit:
Team
MO8-1
JO9-1
JO9-2

Trainers en leiders
Marco Bosch
Eef Kasteel
Jorne Lievers
Said Zahtï
Vacature

JO9-3
JO11-1

Vacature
Wendell
Weibolt

Nigel
Stanton

JO11-2

Remy van
Liempt

Frank ter
Hedde

JO11-3
JO11-4
JO13-1
JO13-2
JO15-1

JO17-1

Trainers en leiders
David de Boer
Gillian Roseval
Vacature
Roy Verhart
Raymond van
Zoest
Nol Heemskerk
Guillaime Deux
Raymond Freriks Wessel
Wildeboer
Tim Gertsen
Mario van Rooij
Dwayne Grot

Zij worden ondersteund door de jeugdcommissie die bestaat uit Frans Leenders, Leen Huizer,
Ruben Bouwman en Nigel Stanton.

VACATURES
Om te zorgen dat de spelers een goede voetbaltijd hebben is het van belang dat we er met
z’n allen de schouders onder zetten. Voor drie jeugdteams (JO9-2, JO9-3 en JO11-4) zijn we
bijvoorbeeld nog bezig om het kader rond te krijgen. Dat kan als trainer, spelbegeleider maar
ook als leider. Ook zijn we op zoek naar jeugdscheidsrechters.
JEUGDTRAINER

JEUGDSCHEIDSRECHTER

Als trainer leer je de spelers
aan de hand van verschillende
spelvormen voetballen en
samen spelen. Kun je niet alle
avonden trainen? Geen punt.
Voor de andere avond zoeken
we dan een andere trainer. In
de meeste gevallen is de
trainer er ook tijdens
wedstrijden bij om het spel te
begeleiden en wat te coachen.
Wil je alleen training geven?
Dat kan ook.

Lijkt het je leuk om wedstrijden
van de JO11-teams te fluiten?
Kun je goed met kinderen
omgaan? Kun je duidelijk zijn
en toch beheerst? Misschien is
het dan iets voor jou. Of heb je
een dochter of zoon die dat
leuk lijkt? Als je geen ervaring
hebt is dat geen punt. We
investeren als club graag in een
scheidsrechtercursus.

Mocht je dit wel leuk lijken
maar je hebt geen ervaring,
geen nood. Vanuit de
jeugdcommissie word je
ondersteund. In het op te
zetten jeugdontwikkelplan
komt ook de trainingsopleiding
voor de MASV- jeugdtrainers
aanbod.

JEUGDLEIDER

Lijkt het je leuk om
aanspreekpunt te zijn en
dingen te regelen voor het
team?
Als leider van een JO9 of JO11
team hoef je niet per se veel af
te weten van voetbaltechniek
en/of tactiek. Je bent veel meer
de regelaar. Je zorgt er
bijvoorbeeld voor dat de
randzaken geregeld zijn. Zoals:
een ouder-appgroep
aanmaken, contact met ouders
over speel- en vertrektijden,
ballen mee naar de uit
wedstrijd, zorgen dat het veld
klaargezet wordt bij een
thuiswedstrijd etc.

Meer over weten? Vrijblijvend gesprekje? Interesse? Neem contact op met Ruben en/of
Nigel. Onderaan de nieuwsbrief vind je hun contactgegevens.
VRAGEN EN OPMERKINGEN?
Heb je vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief of andere jeugdzaken? Laat het de
jeugdcommissie dan weten.

Contactpersonen MASV Jeugdcommissie:
Nigel Stanton, 06-23332557
Ruben Bouwman, 06-51362762
Jeugdzaken@masv.nl

