
JAARVERSLAG 2019 – 2020 
Bij aanvang van het seizoen hadden we 9 jeugdteams. 

•   JO – 7 

•   JO – 8 

•   JO – 9 

•   JO – 10 

•   JO – 11 

•   JO – 14 

•   JO – 16 

•   JO – 19 

• MO – 15 

 

We zijn begonnen met in totaal 99 actieve jeugdleden. 

 

Er worden door de KNVB bij de jongste jeugdteams (JO-7 t/m JO-10) geen uitslagen en standen 

gepubliceerd. In de najaarscompetitie verloor onze JO-8 alleen hun eerste wedstrijd, de overige 

wedstrijden werden gewonnen en dit werd dus als een kampioenschap gevierd. 

Van de overige teams konden we 1 x de kampioensvlag hijsen, na een spannend en enerverend slot 

van deze competitie konden we onze JO-11 kronen tot kampioenen. 

 

De activiteitencommissie organiseerde in december weer het zwarte pieten voetbal voor de jeugd 

die nog niet op een groot veld actief zijn. Zowel de kinderen als de pieten vonden het weer een zeer 

geslaagde ochtend. Voor de oudste jeugd was ervoor gekozen om het kerstzaalvoetbal te verplaatsen 

van de kerstvakantie naar de 2e week van Januari. Ook dit is positief bevallen en voor herhaling 

vatbaar. 

 

Nieuw dit jaar was de winteractiviteit op 18 Januari 2020. 

Deze dag werd georganiseerd om de betrokkenheid van ouders te stimuleren met onze vereniging. 

Buiten beleefde zowel de kinderen als de ouders veel plezier aan het ouder/kind voetbal. 

Binnen werd een korte presentatie gegeven, en kon men aangeven waar men eventueel bereid voor 

is om aan mee te helpen of zich voor in te zetten. 

 

Begin februari startte de voorjaarscompetitie, een maand later veranderde alles door de uitbraak van 

het COVID-19 virus en werd alles stilgelegd. Ook het jeugdkamp, het jaarlijkse hoogtepunt voor alle 

jeugdleden, kwam hierdoor te vervallen. 

 

Namens de werkgroep jeugd wil ik iedereen die zich in dit “aparte” seizoen op wat voor manier ook 

heeft ingezet bedanken. 

 

Arwin Gooijers 

 

Werkgroep jeugd 

 


