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WAUW!!! WAT EEN SUPER GAVE
EERSTE SEIZOENSHELFT WAS DAT!
Beste MASV’ers,
De eerste seizoenshelft is voorbijgevlogen. Met een nieuwe jeugdcommissie, bestaande
trainers en een heleboel nieuwe trainers verder bouwen op wat we al hebben. Onze
jeugdafdeling nog mooier maken. We zijn er nog niet. De eerste contouren zijn al zichtbaar.
Wat ons vooral is opgevallen is dat de ouderbetrokkenheid over het algemeen enorm is
toegenomen. Supergaaf om al die enthousiaste en positieve ouders iedere week weer langs
de velden te zien. Initiatieven die her en der ondernomen zijn om met zelf gevonden sponsors
het team in trainingstenues, regenjasjes en trainingsplakken te hijsen. En kun je de bootcamp
nog herinneren waar onze spelers zich hebben laten zien als echt doorzetters? Met 100
MASV’ers naar Vitesse? Het Sinterklaasfeest? De nieuwe goaltjes die we van de club kregen?
En wauw. Wat doet onze jeugd het goed! We zijn met elkaar flink aan de weg aan het
timmeren! Ons JO13-1 team is zelfs kampioen geworden. Maar liefst 4 teams promoveren na
de winterstop naar een hogere klasse! Er zijn nieuwe teams met nieuwe trainers die lekker op
stoom aan het komen zijn en na de winterstop er weer volop tegenaan gaan.
Een ding is wel duidelijk, dat is niet zomaar gegaan. Er waren dingen die goed gingen en
dingen die misgingen. Met vallen en opstaan zet je een team op de rit en ontwikkel je een
club. Veel mensen hebben zich hier keihard voor ingezet. Spelers, ouders, trainers, mensen
die de was doen, scheidsrechters, vlaggers, chauffeurs noem maar op. Iedereen die een
positieve bijdrage aan onze club wil leveren hebben we keihard nodig. Dus, wees zuinig op
elkaar en spreek je waardering uit.
Rest ons nog iedereen hele fijne feestdagen, maar bovenal een gezond en sportief 2019 te
wensen. Hopelijk mogen wij iedereen volgend jaar weer bij ons mooie ‘cluppie’ verwelkomen.

Samen staan we sterk!
Frans Leenders, Ruben Bouwman en Nigel Stanton
Jeugdcommissie V.V. MASV

TEAMGESPREKKEN
Alle trainers zullen met de ouders/verzorgers van hun teams aan het begin van de tweede
seizoenshelft in gesprek gaan. Het gaat erom dat het belangrijk is om de wederzijdse
verwachtingen goed uit te spreken met en naar elkaar. Wij geloven het ten goede van het
spelplezier en de spelontwikkeling komt als trainers en ouders elkaar goed weten te vinden.
Ruben en Nigel zijn graag bereid om desgewenst aan te sluiten en te ondersteunen.
KALENDER
• Nieuwjaarsreceptie voor leden en oud-leden: 5 januari
• Eerste training: vanaf 21 januari
• Eerste wedstrijden: vanaf 9 februari
MASV-JEUGD IN ONTWIKKELING
Zoals in de opening van de nieuwsbrief al aangegeven gaan we bouwen aan de jeugdafdeling
van MASV. De MASV-jeugd is voor het hoofdbestuur een speerpunt. Qua omvang is MASVjeugd de afgelopen jaren explosief gegroeid naar maar liefst 125 leden! Dat is natuurlijk een
mooie ontwikkeling. Er ligt nu ook een mooie uitdaging om ook het jeugdbeleid verder te
ontwikkelen naar dat wat we met z’n allen wensen dat het is.
Wat willen we bereiken? Hoe zijn we als club en wat voor uitstraling willen we? Wat is de kracht
MASV? Welke kansen en mogelijkheden zien we? En hoe ziet de toekomst van het MASVjeugdvoetbal er ideaal gezien uit? Wat is er op voetbaltechnisch vlak nodig om onze visie te
realiseren? Wat moet er goed georganiseerd worden om onze visie te realiseren?
Daarvoor zullen we het komende half jaar verschillende bijeenkomsten organiseren. We
hopen dat zoveel mogelijk leden en ouders/verzorgers hierin mee willen denken en praten.
Aan het begin van het nieuwe jaar hoor je daar meer over.
DE PEN IS VOOR ….
Jamie, Patrick en Nynke. Zij zijn dit seizoen gestart als onze nieuwe ontzettend enthousiaste
trainers en teamleider voor JO9-2.
Hallo allemaal,
Dit seizoen zijn we met een heel nieuw team gestart, de
F2. Als trainers en leiding zijn wij deze uitdaging
aangegaan. Een leuke en ook drukke groep waarbij
plezier voorop staat. Leuk ook om te zien dat de jongens
zich ontwikkelen. We willen de jongens maar ook zeker
de ouders bedanken. De aanwezige ouders zijn
respectvol en ook bereid om soms te helpen. Onze dank
daarvoor. Iedereen fijne kerst en een sportief 2019.
Groet, Nynke, Jamie en Patrick

IN- EN UITSCHRIJFPROTOCOL
Wij vinden het belangrijk dat iedereen die een positieve bijdrage wil leveren aan onze club
zich welkom en gewaardeerd voelt. Dat geldt naast de spelers natuurlijk ook de voor de
ouders/verzorgers en niet te vergeten voor de vrijwilligers (trainers, leiders, scheidsrechters,
vlaggers, mensen die de was doen, chauffeurs enzovoort) van de club. Allemaal mensen die er
met elkaar voor zorgen dat er gevoetbald kan worden. Respecteer elkaar. Waardeer iemands
inzet. Als er iets misgaat, zoek elkaar op en maak dingen bespreekbaar.
Om te zorgen dat dingen wat soepeler verlopen gaan we een aantal duidelijk afspraken
opnemen in ons nieuwe jeugdbeleidsplan. Het afgelopen half jaar hebben we ervaren dat er
zo nu en dan onrust ontstaan is over in- en uitschrijvingen en de indeling van een speler in
een team. Dit is alvast vastgelegd in een tweetal protocollen. Ze zijn per direct van kracht.

MASV JEUGD IN BEELD

WISSELINGEN VAN DE WACHT
Leen bedankt!!!
Afgelopen week heeft Leen Huizer aangegeven te stoppen met de jeugdcommissie. We
bedanken Leen voor zijn inzet van de afgelopen jaren voor de jeugd van MASV.
Succes Peter!!!
Peter Gerritsen is de nieuwe trainer voor JO9-3. Het is een trainteam wat betekent dat ze niet
deelnemen aan de competitie. De lidmaatschapskosten voor de spelers in dit team zijn de
helft van wat het normaal is. Er is nog plek voor enkele spelers.
Klasse Olav!!!
Olav Stevenson is speler bij JO17-1 en sinds enige weken de assistent-trainer bij JO11-1. Heel
gaaf dat je dit doet Olav. Je bent hiermee een voorbeeld voor anderen. Uit betrouwbare
bronnen hebben we vernomen dat de spelers van JO11-1 je hoog hebben zitten.

VRAGEN EN OPMERKINGEN?
Heb je vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief of andere jeugdzaken? Laat het de
jeugdcommissie dan weten.

