NIEUWSBRIEF Jeugd VV NOORDWIJK

Jaargang 2018/2019

Beste voetbalouders,

Seizoen 2018-2019.
Tijd voor een terugblik!
2018/2019 was een seizoen waar ik met tevredenheid op terug kijk.
Er blijven natuurlijk vraagtekens over de door de KNVB aangepaste spelregels. Vooral bij de
jongste jeugd, zeker nu blijkt dat het Nederlandse voetbal op alle gebieden weer meetelt.
Positief coachen
We zijn het jaar gestart met de voorstelling “Positief coachen”.
Ondanks de over het algemeen enthousiaste reacties, zien we nog te vaak gedrag bij ouders
waar we moeite mee hebben, waar met name onze jeugdspelers zichtbaar hinder van
ondervinden.
We willen u dan ook vragen elkaar daarop aan te blijven spreken.
De mogelijkheid om te trainen
Dit jaar hebben we wederom alle jeugdspelers de mogelijkheid gegeven om tenminste 2 keer
per week te trainen.
Mede mogelijk gemaakt door 50 enthousiaste trainers, waarvan het meerderdeel vrijwillig, in
weer en wind een opbouwende training weet aan te bieden.
Evenementen
Ook heeft de Sint weer een bezoek gebracht aan onze jongste jeugdleden.
Tijdens het Kersttoernooi werd er weer onderling gestreden en zijn er verschillende teamuitjes
en toernooien geweest.
Vrijwilligers
Naast de trainers, zijn er een groot aantal vrijwilligers, veelal minder zichtbaar, die veel tijd in
de club steken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de Kledingcommissie, Wedstrijdzaken- en de
Scheidsrechterscommissie.
Dagelijks is er een grote groep mensen actief om uw kind te laten trainen en op zaterdag een
wedstrijd te laten spelen.
Ik wil al deze vrijwilligers heel hartelijk bedanken.
Natuurlijk kunnen we zaken verbeteren, daar gaan we het komend seizoen weer vol energie
mee aan de slag.
Mocht u suggesties hebben schroom niet en laat het ons weten, of nog veel beter, help een
handje mee.
Seizoen 2019-2020
Graag willen we u aan het einde van het seizoen uitnodigen om u te informeren over onze
plannen voor het nieuwe seizoen.
Deze avond wordt gehouden op dinsdag 9 juli 2019 om 20.00 uur in de kantine aan de
Duinwetering in Noordwijk.

Slotdag
Tot slot, vraag ik uw speciale aandacht voor de Slotdag, welke dit jaar wordt gehouden op
zaterdag 1 juni 2019.
Het beloofd weer een gezellig dag te worden, volop activiteiten voor alle leden en hun familie.
Na de sportiviteit, is het tijd voor een hapje en een drankje.
Veiling op slotdag
Ook dit jaar sluiten we de dag weer af met een Veiling ten behoeve van de jeugd.
Deze veiling is noodzakelijk om de kosten te kunnen dekken.
De jaarlijkse kosten voor de jeugd bedragen ongeveer 150.000 euro en worden voor slechts 50
% gedekt door de contributies. De overige inkomsten moeten we halen uit sponsoring, kantine
inkomsten en verhuur van velden en accommodatie.
De uitgaven bestaan o.a. uit vrijwilligersbijdrages voor trainers, kleding, materiaal, huur
sportpark, energiekosten, kosten KNVB, toernooien, afschrijvingen en bijdrages voor teamuitjes.
Kortom het organiseren van een Veiling, die voor enkele onder ons wellicht iets te lang duurt, is
noodzakelijk, om de kosten te drukken.
Een alternatief is, de contributie fors verhogen, of sponsoren aanschrijven.
Ik hoop u dan ook graag te ontmoeten op de Slotdag op zaterdag 1 juni 2019.
We hebben prachtige kavels weten binnen te halen. We hopen dat u onder het genot van een
drankje mee komt bieden op 1 van deze prachtige kavels.

Graag tot ziens op de Slotdag op 1 juni 2019 en op de
Informatieavond op 9 juli 2019
Ik wens u alvast een hele fijne zomer en graag tot ziens in het nieuwe seizoen.

Hoofdsponsor van vv Noordwijk

