
Jaarverslag jeugdcommissie 2016 -2017 
 

De jeugdcommissie (JC) van CVV Fit Boys bestaat uit acht negen personen. De taakverdeling is als volgt: 
Marcel van der West  voorzitter 
Gerald Haandrikman  secretaris 
Ruben Schutten  wedstijdsecretaris jeugd 
Jos Gerding   coördinator A- en B jeugd 
Tim Seubring   coördinator C jeugd 
Annemieke Westra  coördinator D jeugd 
Mark Visser   coördinator E jeugd 
Martin Hoiting   coördinator F jeugd en Bengels 
 
Overleg 
De leden van de jeugdcommissie (JC) komen elke derde donderdag van de maand bij elkaar om de lopende 
zaken te bespreken. Vast onderdeel van de agenda is het punt ‘technische zaken’. Samen met een lid van de 
technische commissie worden alle lopende jeugdzaken op elkaar afgestemd.  
De voorzitter van de JC neemt n.a.v. de vergaderingen evt. bespreekpunten mee naar het bestuur. Andersom 
worden er ook bespreekpunten n.a.v. bestuursvergaderingen in de JC besproken. 
 
Coördinatoren 
De coördinatoren hebben er ook dit seizoen weer voor gezorgd dat alle jeugdteams werden voorzien van leiders. 
Dit was in sommige gevallen geen makkelijke opgave. Deze leiders hebben, samen met de trainers, een 
belangrijke rol in de begeleiding van de jeugd tijdens de wedstrijden. De coördinatoren dienen als aanspreekpunt 
voor deze leiders.  
 
Competitie 
De jeugd heeft in het na- en voorjaar deel kunnen nemen aan de veldcompetitie. In de winterstop namen de teams 
deel aan de zaalcompetitie van de KNVB of de zaalcompetitie in Wijster. 
Bijna alle teams hebben met veel plezier kunnen voetbal en de resultaten waren wisselend. De zaalkampioenen 
zijn in maart gehuldigd door de JC. Een medaille, patat en drinken en een ‘ereronde’ over het hoofdveld maakten 
de kampioenschappen onvergetelijk. 
 
Bengels 
Ook in het seizoen 2016-2017 trainden de Bengels één keer in de week. Zowel op het veld als ’s winters in de 
zaal. 
 
Tulbandenactie 
In december heeft de JC de jaarlijkse tulbandenactie georganiseerd. Door de inzet van de jeugd, leiders en 
ouders is deze actie zeer geslaagd te noemen. 

 
Communicatie en afstemming 
Er heeft geen informatieavond voor jeugdleiders en jeugdtrainers plaatsgevonden, omdat grotendeels dezelfde 
leiders en trainers als het seizoen ervoor actief waren.  
 
Bezetting 
In oktober is Marcel van der West gekozen op de ledenvergadering als jeugdvoorzitter en nam daarmee het stokje 
over van Annemieke Westra en Ronald Middelbos die het seizoen daarvoor opeenvolgend de taak op zich hadden 
genomen. Annemieke Westra had al eerder de taak van D-coördinator op zich genomen. 
Erik Bos was gestopt aan het eind van seizoen 2015/2016 met zijn taken als coördinator E pupillen/JO11 en is 
opgevolgd door Mark Visser. 
Jos Gerding (coördinator A/JO19 en B/JO17) en Tim Seubring (coördinator C/JO15) zijn aan het eind van het 
seizoen 2016/2017 gestopt met hun werkzaamheden. Tijdens de familiedag zijn zij bedankt voor hun jarenlange 
inzet. 
 
Jeugdspeler van het jaar 
Tijdens de familiedag is Bart Janssens (speler van JO15-2) de prijs van jeugdspeler van het jaar overhandigd. 
 
 
 
 
 
 



Activiteiten 
Aan het eind van het seizoen 2014/2015 is besloten dat de JAC (jeugdactiviteitencommissie) onder de 
verantwoordelijkheid van de jeugdcommissie valt. Het bestuur heeft toen het voorstel van het nieuwe 
activiteitenplan voor de jeugd, gemaakt door de jeugdcommissie, goedgekeurd en fiat gegeven om het praktisch 
uit te werken. Voor de jeugd betekent dit dat: 
- Het mixtoernooi in de kerstvakantie blijft bestaan. 
- De jeugd mag deelnemen aan de Nieuwjaarsactiviteit. (op dit moment piekschieten) 
- Elk jeugdteam sluit het seizoen af met een toernooi  
- De jeugd en het gezin krijgt een grotere rol op de familiedag.  
- De teamuitjes aan het einde van het seizoen worden vervangen door een teamactiviteit aan het begin van het 
seizoen die in het teken staat van teambuilding.  
De keuzes zijn gemaakt vanuit het oogpunt dat we een voetbalvereniging zijn en het team- en familiegevoel 
belangrijk vinden als club. 

 
Na onderling overleg is afgesproken dat  

- het JAC samen met de activiteitencommissie de Poiesz actie in februari gaat uitvoeren 

- het JAC samen zal gaan met de activiteitencommissie om de activiteiten binnen Fit Boys beter te kunnen op 
elkaar te kunnen afstemmen, coördineren en invullen met de benodigde man/vrouw kracht   

- het JAC de teambuildingsactiviteit aan het begin van het volgend seizoen (2017/2018) zal gaan vormgeven. 
 

 
Namens de jeugdcommissie, 
 
Marcel van der West 
 
 
 


