Jaarverslag Jeugdcommissie Voetbal Vereniging Montfoort 2015/2016
Aantal jeugdteams
We begonnen dit seizoen met 12 jeugdteams. Gedurende dit seizoen kwamen er 32 nieuwe leden bij, maar
hadden we per juni 2016 ook weer 23 opzeggingen. Per eind juni 2016 hadden we 158 jeugdleden.
Samenstelling Jeugdcommissie
Begin seizoen 2015/2016 bestond de jeugdcommissie uit 7 commissieleden. John gaf halverwege het
seizoen te kennen te willen stoppen als jeugdcommissielid. Echter, door de ontstane crisissituatie over het
voortbestaan van onze vereniging. En de daarop volgende onzekere periode was John bereid nog aan te
blijven als jeugdcommissielid. Ook Angela stopte als jeugdcommissielid. William kwam ons versterken.
Marian werd gevraagd als voorzitter van de vereniging en verliet de jeugdcommissie. Maar gelukkig traden
Cyril en Engelien aan als lid.
Introductie avond nieuwe leden
Opnieuw was de opkomst tijdens de introductie avond voor nieuwe leden zeer teleurstellend.
Trainingspakken v.v. Montfoort
Al een aantal seizoenen kunnen jeugdleden een trainingspak voor een aantrekkelijke bedrag bestellen.
Daar wordt goed gebruik van gemaakt.
Scheidsrechtercursus
Seizoen 2015/2016 zijn er geen jeugdspelers opgeleid tot jeugdscheidsrechter. Dit staat wel weer op de
planning voor volgend seizoen. Na het behalen van het certificaat gaan zij de wedstrijden van de E en F
jeugd fluiten.
Spelregelbewijs
Afgelopen seizoen was er één speler verplicht tot het behalen van het spelregelbewijs. De komende
seizoenen zullen jeugdspelers die de leeftijd van 16 jaar bereiken het spelregelbewijs ook moeten behalen.
Activiteiten
Jaarlijks organiseert de jeugdcommissie de volgende activiteiten. Sinterklaas (F en Mini’s),
Vriendjes- en vriendinnendag, bezoeken van wedstrijd FC Utrecht, Paasactiviteit (E, F en Mini’s), Slapen in
de kantine (D-pupillen) door tijdgebrek dit jaar niet doorgegaan. Familiedag en Avondvierdaagse. Voor het
eerst afgelopen seizoen organiseerden wij een FIFA 16 computer toernooi. Deze werd goed bezocht. Zo’n
40 deelnemers namen aan het toernooi deel.
Jeugdteams konden afgelopen seizoen mee met de bus naar een uitwedstrijd van het 1 e. 5 teams hebben
dat gedaan. Zij kunnen terugkijken op een leuke middag.
Jeugdtoernooi
Seizoen 2015/2016 is er geen jeugdtoernooi georganiseerd.
Zaalvoetbaltoernooi
Na vele jaren organiseerde de jeugdcommissie weer een zaalvoetbaltoernooi voor alle jeugdspelers. Dit
vond plaats in de kerstvakantie.
Overige activiteiten
Natuurlijk waren we ook met een stand te vinden op de jaarmarkt. We pakten groots uit met een
snelheidsmeter. Waarbij je leuke prijzen kon winnen. Afgelopen april hadden wij geen stand op de
lentemarkt.
Verder is er medio mei 2016 huis aan huis geflyerd. Deze taak hadden de D en B-meiden op zich
genomen.
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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 kampioenen te melden. B1, D2, MD1, E1 en E2
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