Jaarverslag Jeugdcommissie 2014/2015
Aantal jeugdteams
We begonnen dit seizoen met 13 jeugdteams. In de aanloop naar dit seizoen kwamen er 34
nieuwe leden bij, maar hadden we per juni 2015 ook weer 29 opzeggingen. Per eind juni 2015
hadden we 154 jeugdleden.
Samenstelling Jeugdcommissie
Begin september 2014 gaf Thierry aan te stoppen als voorzitter van de jeugdcommissie. Er was
geen directe opvolger. De jeugdcommissie heeft verder het gehele seizoen uit 5 personen bestaan.
Gelukkig meldden zich aan het eind van het seizoen 2 personen zich om de jeugdcommissie te
komen versterken.
Introductie avond nieuwe leden
Opnieuw was de opkomst tijdens de introductie avond voor nieuwe leden zeer teleurstellend.
Sponsoring jeugd
Voor 125 euro per seizoen kan men jeugdsponsor worden van v.v. Montfoort . De
sponsorinkomsten worden gebruikt voor de aanschaf van nieuwe tenues. Als tegenprestatie
hebben de sponsors een bord met een sticker van hun bedrijfsnaam/logo gekregen. Dit bord is te
bewonderen op de afrastering van het kunstgrasveld.
Trainingspakken v.v. Montfoort
Afgelopen seizoen is er eenmaal een bestelronde geweest voor het aanschaffen van
trainingspakken onder de jeugdspelers. Zo’n 20-tal bestellingen hebben wij kunnen noteren.
Scheidsrechtercursus
In oktober 2014 hebben 15 jeugdspelers met het geboortejaar 1999 en 2000 een
scheidsrechtercursus gevolgd. Na het behalen van het certificaat behoren zij tot onze
jeugdscheidsrechters, welke op toerbeurt de wedstrijden van de E en F jeugd fluiten.
Spelregelbewijs
Met ingang van dit seizoen is er vanuit de KNVB de verplichting opgelegd dat spelers, die de
leeftijd van 16 jaar bereiken, het spelregelbewijs gaan halen.
Activiteiten
Jaarlijks organiseert de jeugdcommissie de volgende activiteiten. Sinterklaas (F en Mini’s),
Nieuw: Halloweenparty voor B,C en D-teams, welke wegens gebrek aan belangstelling niet
doorging. Vriendinnendag, bezoeken van wedstrijd FC Utrecht, Paasactiviteit (F en Mini’s), Slapen
in de kantine (D-pupillen) door tijdgebrek dit jaar niet doorgegaan. Familiedag en
Avondvierdaagse. De meidenteams toonden in December ware teamspirit met het inzamelen van
geld voor Serious Request.

Jeugdtoernooi
Op 9 mei 2015 werd er op ons sportpark een toernooi georganiseerd. Zo’n 280 B,C en D spelers
beleefden een leuke dag. Dit mede dankzij de toernooisponsor Brainnet Nieuwegein.
Overige activiteiten
In september stond de jeugdcommissie op de eerste Maatschappelijk Stage Markt, welke werd
gehouden Op het Minkema college in Woerden. Dat leverde één stagiair op voor trainen van de Fpupillen en één stagiair voor het barteam.
Vanaf dit seizoen proberen we Social Media nog meer te gebruiken om de voetbalgebeurtenissen
en de overige activiteiten van onze jeugdteams goed in beeld te brengen.
Natuurlijk waren we ook met een stand te vinden op de jaarmarkt. En in april op de lentemarkt.
Verder is er medio mei 2015 huis aan huis geflyerd. Deze taak hadden de B-spelers op zich
genomen.
Vrijwilligers
De jeugdcommissie is altijd op zoek naar ouders/personen die willen meehelpen bij het invullen
van een vrijwilligerstaak. Eén activiteit per seizoen zou al voldoende zijn, zodat wij kunnen putten
uit voldoende vrijwilligers, en niet altijd een beroep hoeven doen op (vaak) dezelfde personen.
Kampioenen
Net als voorgaande jaren zijn er weer diverse kampioen te melden. B1, de F2 en ME1

