Jaarverslag jeugdvoorzitter 2020-2021
De teams waarmee we het seizoen 2020-2021 aan gingen vangen waren als volgt JO19-1, JO17-1,
JO15-1, MO15-1 , JO14-1, JO13-1, JO13-2 en JO13-3 in de bovenbouw, de onderbouw bestond uit de
JO12-1, JO11-1, JO10-1, JO9-1,JO9-2 en een JO8-1, totaal 14 jeugdploegen ingeschreven.
Ook weer een groep starters hebben we welkom mogen heten op de zaterdagochtend.
De coördinatoren zijn druk geweest in de zomer om de trainers en leiders voor de teams vast te
leggen, en we hopen dat we ondanks een rommelige corona zomer het seizoen te mogen gaan
beginnen, Gerrit Zoet is aangesteld als Technisch Jeugd coördinator en neemt ook de rol van
coördinator bovenbouw tot zich als opvolger van Erik Elbers, Wouter Vermeulen blijft verbonden als
coördinator van het meidenvoetbal en Corrinne Fafiani heeft de onderbouw in haar portefeuille.
Begin september is de bal gaan rollen voor de beker voor alle teams, en hierbij kwamen leuke
uitslagen uit zodat we wellicht een aantal ploegen tot de knockout ronde konden laten doorgaan, in
september is er ook besloten om een JO7 team in te schrijven voor de competitie waardoor het
aantal jeugdteams weer op 15 kwam net als voorgaand seizoen.
De 3 bekerronden zijn gespeeld en eind september ving de competitie dan aan, met de JO13-1 in de
hoofdklasse was dat onze hoogst voetballende ploeg en daar waren we dan ook wel erg trots op.
Helaas hebben we de MO15 uit de competitie terug moeten trekken, zij konden geen team op de
been krijgen meer de zaterdagen en de motivatie was weg om de kar met de overgebleven meiden
te trekken.
Bovenstaande is erg jammer, maar het ergste was dat Corona ook dit voetbalseizoen ons weer de
kop op stak, na 4 competitiespeelronden werd de competitie ten einde gebracht, en naar mate het
jaar vorderde werd de competitie dan ook voor dit seizoen nietig verklaart.
Er mocht bepaalde periodes zelfs niet meer worden getraind, dit was een erg treurige beslissing
maar helaas niet te voorkomen, er werd door de overheid onderscheid gemaakt in
leeftijdscategorieën die wel mochten gaan trainen zonder beperking, alleen ons hoogste jeugdteam
de JO19 heeft het langste niet mogen trainen.
Eind mei kregen we groen licht om dan toch te voetballen, de zogeheten RegioCup welke de KNVB
had samengesteld kon worden gevoetbald met in totaal 4 weken jeugdvoetbal in de Regio ingedeeld
op de aangegeven klasse, dit was voor onze jeugd geweldig dat dit nog mogelijk was, en we zijn dan
ook dankbaar dat we het seizoen voetballend konden afsluiten.
Er is tussentijds ook een wisseling van de wacht geweest op jeugdzaken gebied , doordat er geen
Algemene Ledenvergadering kon plaatsvinden is er wel tussentijds via een digitale stemming gekozen
om Gerrit Zoet tot het bestuur te voegen als eindverantwoordelijke voor jeugdzaken, en kon ikzelf
met volledig gaan richten op de post wedstrijdzaken, Gerrit veel succes in je nieuwe rol, en al je
gedane werk die je verricht heb op het moment van schrijven.
Met vriendelijke groet,
Robbie Jonker
Jeugdvoorzitter vv Hulshorst

