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Wijziging wedstrijdcoördinator op zaterdagen
Op de zaterdagen dat er competitievoetbal gespeeld wordt, is het vaak dat één persoon vanuit de
Jeugdcommissie (we weten allemaal wie dat is)(Jurgen) functioneert als wedstrijdcoördinator. In dit
geval betekent dat ’s-morgens de zaak openen en opstarten, en eind van de middag de accommodatie
opgeruimd achter laten.
En het moet gezegd worden, deze persoon doet dat met veel enthousiasme. Wordt een enkele keer
per maand ook afgewisseld met anderen.
Maar, hoe dan ook, is de Jeugdcie. van mening dat dit géén gewenste situatie is. Ook deze persoon kan
een keer verhinderd zijn, en wordt eigenlijk overbevraagd. Op deze wijze zijn we sterk afhankelijk van
1 persoon!! Dit vraagt om aandacht en een stabielere bezetting.
In Nieuwsbrief 3 van begin december 2021 hebben we hier al kort aandacht aan geschonken. Wat niet
tot een tastbaar resultaat heeft geleid.
Op die basis heeft de Jeugdcie. zich genoodzaakt gezien om de volgende maatregel aan het Bestuur en
de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering voor te leggen:
Jeugdteams gaan verzocht worden om 2 keer per seizoen minimaal 1, bij voorkeur 2 ouders /
volwassen personen aan te leveren, die een dagdeel, dus OF in de ochtend, OF in de middag, als
wedstrijdcoördinator functioneren. Mocht de Algemene Ledenvergadering hiermee instemmen,
willen we dat vanaf begin seizoen 2022 – 2023 invoeren.

Per team zal dat ongeveer betekenen dat 1 keer per seizoen een ochtendploeg, en 1 keer per seizoen
een middagploeg, volgens een nader op te stellen schema, verzorgd moet worden.
Wat betekent deze functie in grote lijnen in, en de huidige functionaris is zeker bereid om iedere
gegadigde in te werken:
-

Eigen leiders / teams ontvangen
Leiders van gastteams ontvangen, en wegwijs maken
Scheidsrechters ontvangen, kopje koffie aanbieden, wedstrijdbal en vlaggen ter beschikking stellen
Keertje door de kleedkamers en ballenhok lopen om te controleren of alles in orde is
Hilvaria als gastheer / gastvrouw vertegenwoordigen

Kortom, zaken die iedere volwassene, jong volwassen of oud volwassen, kan doen. Waarmee
overbelasting van de huidige functionaris voorkomen wordt, en deze overbelasting structureel kan
afnemen.
Uiteraard wordt er dan voor gezorgd dat deze mensen een draaiboek met informatie ter beschikking
wordt gesteld, en zal zeker in het begin iemand aanwezig zijn om personen wegwijs te maken in deze
functie. Koffie en versnaperingen zijn in de functie begrepen. Iedereen zou dit moeten kunnen,
namens de Hilvaria Jeugdafdeling de gastheer / gastvouw zijn, teams, leiders en scheidsrechters
ontvangen, wedstrijdadministratie verzorgen. Vaak is het nog gezellig ook.

Bezetting Jeugdcommissie
In het verlengde van bovenstaande melding: de Jeugdcommissie zelf is ook druk op zoek naar
versterking. Interim Voorzitter Hans Leijten stopt per einde van dit seizoen, en dan wordt de bezetting
te mager.
Ook hiervan hebben we al eerder melding gemaakt. Om komend seizoen volwaardig te kunnen
functioneren, maar ook om de projecten die we in gedachten hebben, volwaardig te kunnen
uitvoeren, is versterking noodzakelijk.
Functie -eisen:
Voetballen leuk vinden, organiseren ook, een flinke brok enthousiasme en energie. Daar er al 3 vijftig
plussers in de Jeugdcie. vertegenwoordigd zijn, ligt er ook een duidelijke voorkeur naar dertigers /
veertigers. Man – vrouw maakt ons niet uit, iedereen die aan bovenstaande eisen voldoet, is welkom.

Hilvaria Jeugdafdeling neemt deel aan KNVB JVTC traject
JVTC staat in deze Jeugd Voetbal Trainer Coach.
Het doel van de training is, zoals het door de medewerker van de KNVB wordt geformuleerd:
Wat ik in ons intakegesprek heb aangegeven is dat het JVTC-Traject een 2
in 1 traject is.
Enerzijds de ontwikkeling van de trainers, anderzijds de ontwikkeling van
de club.

Dit te zien als een eerste stap naar een Hilvaria Jeugdafdeling met een concreet en gericht
beleidsplan, ontwikkeld door de deskundigen van de KNVB met jullie als trainers / leiders. Het
resultaat kan dan zijn organisatorische duidelijkheid, wat leidt tot meer enthousiasme,
beschikbaarheid van vrijwilligers, speelstijl en structureel presteren op een hoog niveau.
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Meer informatie hierover: copieer en plak in je browser:
https://www.knvb.nl/assist-trainers/opleidingen-bijscholingen-trainers/trainer-coach-veldvoetbalopleidingen/basismodule-jeugdvoetbal-trainer/coach
Het is een opleiding van 4 avonden, welke, bij voldoende animo, gegeven kan worden op de
accommodatie van Hilvaria. Mogelijk ter vervanging van een "normale" training. Dus, afhankelijk van
de dag in de week die gekozen gaat worden, kan dit voor sommigen onder ons geen extra reistijd of
een extra trainingsavond betekenen. De deelname staat open voor minimaal 10, maximaal 14
deelnemers.
Naast een trainingsscholing, houdt deze opleiding ook in het borgen van het geleerde, zodat dit voor
een langere periode in praktijk gebracht kan worden.
De aanmeldingen dienen voor 16 mei a.s. door de Leeftijdcoördinator ingeleverd zijn bij
ondergetekende, Secretaris Jeugdcie.

Correctie project Gelijke Kansen
In de vorige Nieuwsbrief is door ons melding gemaakt van deelname aan het project gelijke Kansen.
Daarin zijn we iets te optimistisch geweest, door dit niet alleen in de leeftijdsklasse JO-08 en JO-09 in
te willen voeren, maar ook JO-10 is daarbij genoemd. Bij nader inzien willen we dit wat voorzichtiger
aanpakken, en ons uitsluitend concentreren op de JO-08 en JO-09 klasse.
Daarbij zijn we ook geconfronteerd met reacties van leiders / ouders. Waarmee we in gesprek zijn
gegaan. Uiteraard hebben we begrip voor jullie feedback. We zijn echter wel van mening dat we dit
toch een kans willen bieden, zij het op kleinere schaal, en zeker niet overhaast.
Uiteraard hebben we begrip voor kritiek uit de club. Wij vragen dan echter ook aan mensen om eens
te polsen bij clubs waar dit al ingevoerd is: waar men, na het overwinnen van de eerste weerstand,
men inmiddels uitermate enthousiast zijn over dit project.
Vanuit de Jeugdcie. hebben we contacten gehad met andere verenigingen, variërend van dichtbij
(Oirschot Vooruit) als verder weg (VV Venlo). Die dit project beiden op eigen wijze geïntroduceerd
hebben, passend bij de club. De reacties vanuit de vereniging: positief en enthousiast. Voor ons als
Jeugdcie. om ook binnen Hilvaria, op onze eigen wijze, een start te maken met dit project. Niet
geschoten is tenslotte altijd mis.

Hilvaria Jeugd - Project KNVB Kwaliteit & Performance
We willen hiervoor een soort werkgroep / klankbordgroep oprichten. Bezetting ongeveer 4
personen, mensen met als profiel: verenigingsmens, beetje voetbaldier, en bereid om
wekelijks enige tijd hier aan te willen besteden. Met het streven om de Hilvaria
Jeugdafdeling structureel naar een hoger niveau te brengen. Dat mogen uiteraard huidige
leiders / trainers zijn, maar deze personen zijn als leiders / trainers al uitermate nuttig bezig.
Zo mogelijk hopen we mensen te vinden, die het leuk vinden om op deze wijze, op relatieve
afstand maar toch belanghebbend, met voetbal, vereniging en jeugd bezig te zijn.
Op die basis willen we jullie vragen om in je omgeving je licht eens te laten schijnen. De
eerste aanmeldingen zijn al binnen.
Ken je potentiële gegadigden? Mailtje aan: Jeugdsecretaris@hilvaria.nl , of telefoontje aan GSM 06
13139707
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