Beste ouders van onze jeugdleden,
Afgelopen weken zijn wij samen met de huidige leiders van onze jeugdteams in overleg geweest om
te kijken wat de beste indeling is voor 2022 - 2023. Met name keuzes die al in de hoofdselectie zijn
gemaakt, hebben voor iedereen doorwerkingen gehad tot en met de JO10. Na goed overleg de
afgelopen weken zijn we er met deze indeling uitgekomen. Iedereen heeft moeten passen en meten,
de insteek bewust niet geweest om teams groot te maken, maar dat iedereen vooral lekker kan
voetballen. We zijn ons er dan ook echt wel van bewust dat het maken van drie teams JO10, waarbij
er maar 7 per team zit en er een team is met 6 riskant is, maar hier zal het jeugdbestuur duidelijk
afspraken over maken met de leiders die hiervoor zijn aangewezen. De JO9 zal hier ook in
meebewegen mocht dat nodig zijn, desnoods wordt er een keer doordeweeks gespeeld. We
verwachten dan ook dat alle kinderen gestimuleerd worden om vooral naar de voetbal te gaan, ook
al gaat het soms wat minder of is er geen zin. Wij hebben dit dus gedaan om te voorkomen dat er
geen 4 of 5 wissels per team zijn en dat er daardoor ook geen ontwikkeling plaatsvindt.
Tot slot, een indeling maken voor ieder kind die bij zijn vriendjes in wil of zijn voorkeuren heeft is
onmogelijk. Ze leren elkaar in dit team ook kennen, met de goede begeleiding die erop zit en de vele
inzet die zij tonen het hele jaar door, hebben wij er vertrouwen in dat dit goed komt komend
seizoen. Ons advies is dan ook, laten we eerst starten na de zomer en kijken hoe het loopt, in plaats
van vooraf conclusies te trekken. Met het indelen van een klasse is rekening gehouden, bij alle drie
de teams. Voor iedereen goed doen is en blijft voor ons onmogelijk.
Bedankt voor jullie inzet, ook als ouders. De vacatures die open staan als leider en trainers houden
wij ons voor aanbevolen, anders zullen we in roulatiesysteem een beroep op jullie gaan doen. Wij
kunnen het ook niet alleen.
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