
Jaarverslag jeugd 2020 – 2021 

Meestal kan je bij het schrijven van een jaarverslag terugblikken op een jaar waarin veel gebeurd is. 

Maar dat is best lastig deze keer. Eigenlijk heeft corona ons een heel jaar in de greep gehad en 

hebben we niet of nauwelijks kunnen voetballen. Aan het begin van het seizoen een paar (beker-) 

wedstrijden, een hele tijd helemaal niets, toen weer trainen onder voorwaarden en aan het eind van 

het seizoen de regio cup. Geen seizoen waar we graag op terugblikken. Maar toch doen we dat, want 

doen we het niet, dan kunnen we onze dank niet uitspreken naar de trainers die er toch elke week 

weer waren. Allen bedankt om onze jeugd gemotiveerd en lid van onze club te houden. Ook een 

woord van dank naar allen die zich gedurende het jaar hebben ingezet om een circuittraining op te 

zetten en de jongens die het mixed-toernooi hebben georganiseerd.  

Laten we nu weer vooruit kijken. Gelukkig is het seizoen weer begonnen en geniet de jeugd, hun 

trainers en leiders, maar ook de ouders en opa’s en oma’s weer van de wedstrijden op zaterdag. 

Laten we hopen dat we dit weer als vanouds kunnen voortzetten. 

Aan het eind van een seizoen is het soms lastig om trainers te vinden voor al onze teams. Ook dit jaar 

was dat best een uitdaging. Gelukkig is elke positie weer bezet. We blijven een beroep doen op 

ouders of anderen om ons elk jaar weer te helpen. Dat geldt ook voor leiders van de teams. Het is 

echt niet vanzelfsprekend dat er vanuit de club altijd maar iemand geregeld kan worden. Ouders 

zullen hier echt ook zelf voor op moeten staan. En laten we eerlijk zijn, als je je kinderen zo ziet 

genieten, dan kost het je toch geen moeite om daar een rol in te moeten vervullen? Vlaggers, leiders, 

verzorgers, er zijn altijd taken te vervullen binnen het team van je kind. Als we dat samen doen, dan 

kost het echt geen moeite en geeft het zo veel plezier. Voor je kind, maar ook voor jezelf, daar ben ik 

van overtuigd. 

In een post-coronajaar merk je ook dat “de loop” er een beetje uit is naar de club. Maar zonder 

vrijwilligers redden we het niet. Ook bij de jeugd zien we dat op organisatorisch vlak er steeds minder 

mensen beschikbaar zijn om taken uit te voeren. We zouden er graag (jeugd-)scheidsrechters bij 

hebben, het jeugdbestuur staat ook open voor vernieuwing en ook voor de bestuursdiensten op 

zaterdag zouden we het gaaf vinden als er een aantal personen bij komt. Voel je je geroepen en wil je 

wat voor je kind en de club doen, kom dan bij ons in de lucht. 

Hopelijk allemaal tot snel op de club! 

Namens het jeugdbestuur,  

Arie Booij  


