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Beste MASV’ers,

23 mei is alweer de laatste wedstrijd van dit seizoen en voor je het weet is het seizoen afgelopen.
Het naderende einde van het seizoen betekent ook dat er van alles moet gebeuren om na de
zomervakantie weer goed van start te kunnen. We willen iedereen meenemen met wat wij de
komende tijd tot aan de zomer van plan zijn. We hebben vier prioriteiten waarvan we de
hoofdlijnen in deze nieuwsbrief uiteenzetten.
1.
2.
3.
4.

Teamindeling voor komend seizoen
Samenstellen jeugdkader (leiders en trainers)
Sponsoring en nieuwe kleding
Beleidsontwikkeling

We begrijpen dat dit vragen op kan roepen. We hebben daarom tot en met 20 mei een
inloopvragenuur ingepland. Iedere maandag van 19:30 tot 20:30 is Ruben of Nigel in de
bestuurskamer aanwezig voor vragen.
En weet je wat voor ons echt het allerbelangrijkste is? Dat is dat al onze jeugdspelers een plek
krijgen en volgend seizoen weer lekker aan de bak kunnen. Net zoals ieder jaar wordt het weer een
hele puzzel waar het enerzijds gaat om het belang van de speler en tegelijkertijd om het belang van
de hele MASV-jeugd. Wij gaan ons hier in ieder geval onze uiterste beste voor doen terwijl onze
teams gewoon nog doorspelen, want het seizoen is nog niet afgelopen en wedstrijden, bekers en
competities kunnen nog gewonnen worden. We hopen en gaan er eigenlijk ook vanuit dat
iedereen, spelers, ouders, trainers en bestuur, positief en constructief zal samenwerken om hier
voor onze hele jeugd een succes van te maken. SAMEN STAAN WE STERK!

Hartelijke groet,
Ruben Bouwman en Nigel Stanton

TEAMINDELING KOMEND SEIZOEN.
Om lekker te kunnen voetballen is een goede balans in de samenstelling van de teams heel erg
belangrijk. Het is ons streven om het indelen van de teams zo goed mogelijk te doen. We gaan dat
dit jaar wat anders aanpakken.
De jeugdcommissie heeft Wendell Weibolt en Guillaume Deux bereid gevonden om deel te nemen
in wat we noemen het ‘MASV-scoutingteam’. Wendell, Guillaume en Ruben zullen alle teams en
spelers gaan observeren de komende maanden. Het doel is om zo een zo compleet mogelijk beeld
te creëren wat ons zal helpen om alle teams zo goed mogelijk in te delen. Ook zullen alle trainers in
deze periode om hun visie op zijn spelers gevraagd worden. Op basis van al deze input zal het
scoutingteam samen met de jeugdcommissie alle teams zo optimaal mogelijk samenstellen.
Hieronder vind je het tijdspad met daarin opgenomen hoe we het op gaan pakken.

Voor het samenstellen van de teams hebben we als scoutingteam met elkaar uitgangspunten
geformuleerd. Dit zijn ze:
•
•
•

Voor de zomervakantie is iedereen ingedeeld en geïnformeerd.
Bij de samenstelling van alle teams zoeken we naar een goede balans op basis van:
potentieel | niveau van ontwikkeling | mentaliteit & motivatie | leeftijd.
Het streven is een selectieteam in iedere leeftijdscategorie. Alhoewel het in deze teams net zo
goed om spelplezier gaat ligt er in deze teams meer nadruk op presteren dan in andere teams.
Dat moet je liggen en vraagt dus bijvoorbeeld om een specifieke motivatie.

SAMENSTELLEN JEUGDKADER (LEIDERS EN TRAINERS)
We hebben ons voorgenomen dat we niet eerder klaar zijn dan dat alle teams een geschikte trainer
en een leider hebben. De komende maand zullen de huidige trainers en leiders in gesprek gaan met
de jeugdcommissie. Het is belangrijk om te weten wat iedereen het komende jaar wel of niet meer
wil gaan doen.
We verwachten echter dat we ons jeugdkader uit zullen gaan breiden met nieuwe trainers en
leiders. We komen graag in contact met mensen die het mogelijk interessant zouden kunnen
vinden. Graag gaan we vrijblijvend in gesprek.

SPONSORING EN NIEUWE KLEDING
Onze jeugd heeft er de afgelopen jaren prima verzorgd bij gelopen. Wedstrijdtenue, trainingspak en
tas. Er zijn zelfs teams die sponsors voor trainingstenues en regenjassen hebben weten te vinden.
Nu is het vooral zaak om de basis weer op orde te krijgen. Dus is het onze ambitie om voor het
komende seizoen weer voldoende sponsors te vinden om al onze jeugdleden er spik en span bij te
laten lopen in MASV-tenue, trainingspak en tas.
Het kost veel geld en energie om dat voor elkaar te krijgen. De meeste sponsorovereenkomsten
lopen dit seizoen ten einde. We zijn bezig met het formeren van een sponsorcommissie die ervoor
moet gaat zorgen dat we ook het komende seizoen en de jaren daarna weer sponsors aan ons
weten te binden. Momenteel zijn we in gesprek met Snelders en Jako en we hopen dat de
komende weken de kleding- cq sponsorpakketten gereedkomen.

OPROEP
Iedereen die onze jeugd een warm hart toedraagt vragen we om actief mensen en
ondernemingen (in je omgeving) te vragen om bij te dragen aan onze jeugdafdeling door te
sponsoren. Dit kunnen we alleen samen voor elkaar krijgen. SAMEN STAAN WE STERK!!

BELEIDSONTWIKKELING
In de vorige nieuwsbrief hebben we al aangekondigd dat we aan de slag gaan met ons
jeugdbeleidsplan. Het streven is om alle trainers en leiders en andere betrokkenen nog voor de
zomervakantie uit te nodigen voor een inspiratiebijeenkomst. De bedoeling is dat we met elkaar in
gesprek gaan en nadenken over waar we willen dat de jeugdafdeling van MASV zich naartoe
ontwikkelt.
KEEPERSTRAINING
De keeperstraining is weer lekker opgang gekomen. Ricardo Wassink pakt het super goed op. Iedere
maandagavond weet hij met zijn tomeloze energie onze jeugdkeepers te enthousiasmeren. En goed
nieuws. Robin van Schieveen, keeper van het eerste MASV en opgeleid bij Ajax, gaat zoals het er nu
naar uitziet samenspannen met Ricardo. Dat belooft wat!
Op 1 mei gaan ze met alle jeugdkeepers alvast naar de PEAK Elite keepersdag in Apeldoorn waar
onder meer Bizot van AZ aanwezig zal zijn. Lekker bezig boys!

NIEUWE LEDEN AANMELDEN
Iedereen die een positieve bijdrage wil leveren aan onze club is welkom. Dus heb je vrienden,
kennissen, familie, buurjongens die willen komen voetballen? Laat ze zich aanmelden. Dat doen ze
op https://www.masv.nl/club_aanmelden/ Aan de bar zijn ook flyers verkrijgbaar om mee te nemen
en aan de mensen te geven die zich mogelijk willen inschrijven.
UITSCHRIJVEN
We hebben natuurlijk het liefst dat je blijft maar we respecteren natuurlijk ieders beslissing om te
stoppen bij MASV. Met het oog op de teamindelingen waar we mee aan de slag gaan horen we dit
het liefst zo snel mogelijk van je. Zorg ervoor dat jij je in ieder geval tijdig en dus voor 1 juni
uitschrijft door een mail te sturen naar ledenadministratie@masv.nl.
VACATURES
Ledenadministratie
Lijkt jou het leuk om de spilfunctie te vervullen tussen de jeugdcommissie, trainers, leden en
mensen die zich aanmelden? Ben je administratief en communicatief sterk en handig met Excel? Als
het je ook nog leuk lijkt om op deze wijze je vrijwillige bijdrage aan de jeugdafdeling van MASV te
leveren dan zoeken we jou. Heb je hier mogelijk interesse in of hier nog vragen over neem dan
contact met ons op.
Trainers/leiders:
De komende weken gaat de jeugdcommissie inventariseren wat onze huidige jeugdtrainers en
leiders volgend jaar nog zouden willen betekenen. Als we dat en de teamindeling in beeld hebben
weten we hoeveel nieuwe mensen we aan ons jeugdkader toe kunnen voegen. Lijkt het je leuk om
een jeugdteam te trainen, te leiden en/of te coachen? Laat het ons alvast weten zodat we weten
wie we tegen die tijd uit kunnen nodigen voor een oriënterend gesprek.

DANK JE WEL ARBITRAGE!!
Tot slot van deze nieuwsbrief willen we alle scheidsrechters, grensrechters en iedereen die af en
toe en wedstrijdje wil fluiten enorm bedanken. Zonder jullie geen wedstrijden!! Ook de afgelopen
weken is het niet altijd even makkelijk gebleken voor de scheidsrechters. Ze krijgen best veel op hun
bordje. Reken maar uit, de emoties en meningen van tussen de 16 en 22 spelers, 4 trainers/leiders
en een clubje ouders. Iedereen ziet en vindt natuurlijk wat anders. We geven het ze te doen. En
toch, hoor je als je ernaar zou vragen dat verreweg de meeste mensen waardering hebben voor wat
ze doen. Wij zouden het in ieder geval enorm waarderen als iedereen deze waardering zoveel
mogelijk zou laten blijken.

VRAGEN EN OPMERKINGEN?

