JEUGDLEIDERS INFORMATIEBOEK

Versie september 2019

1. Inleiding
Ieder jaar mogen wij binnen de vereniging, vooral bij onze jongste pupillenteams, weer een aantal nieuwe
jeugdleiders begroeten. Daar zijn wij enorm blij mee, want dit is een heel belangrijke taak binnen het
jeugdvoetbal. Het is zelfs zo dat een jeugdteam zonder leider niet aan wedstrijden deel kan nemen.
Nieuwe jeugdleiders hebben veelal, voordat hun kind bij UVS komt voetballen, geen binding met onze
vereniging. Ook is er vaak nog weinig ervaring met jeugdvoetbal. Om de jeugdleiders bekend te maken met een
aantal regels en afspraken, die binnen het voetbal en onze vereniging gelden, hebben wij getracht om deze
zaken in dit document samen te vatten.
Mocht een jeugdleider ondanks deze informatie nog vragen hebben, dan kan uiteraard contact opgenomen
worden met de hoofdleider. Ook voor op- en/of aanmerkingen wat betreft de samenstelling van dit document
kan een jeugdleider altijd bij hem of haar terecht.
Deze handleiding is bedoeld als ruggensteun voor mensen die als team/ elftalleider van een jeugdvoetbalteam
bij UVS aan de slag gaan. De meest voorkomende vragen worden in deze handleiding besproken. Aangezien
nieuwe team/ elftalleiders voornamelijk in bij de JO-8 tot en met de JO-13 pupillen “in dienst treden” is dit
document met name gericht op de pupillen. Voor de teamleiders van oudere teams zijn er echter ook nog
waardevolle zaken beschreven. Door zelf vragen te stellen leert men de vereniging en de weg op het complex
het snelst en op de makkelijkste manier kennen. Stel uw vragen aan de wedstrijdsecretaris/ hoofdleid(ster)er
van uw leeftijdsgroep of bijvoorbeeld aan de jeugdvoorzitter; zij zijn ervoor om u te helpen. Een actuele lijst
van namen kunt u hier vinden.
2. Algemeen
Voor een jeugdleider is een aantal zaken van belang, zoals: affiniteit met kinderen en sport, enig
organisatietalent, tact en een positieve instelling. Vooral het laatste punt is bij de allerjongsten van groot
belang. Spelvreugde en persoonlijke ontwikkeling staan bovenaan. Dit wil niet zeggen dat resultaat niet telt;
jeugdspelers zijn vaak resultaatgericht en willen graag winnen en zelf scoren. Verder is het bij UVS zo dat wij er
naar streven dat de meest talentvolle spelers in de hoogste (selectie)teams spelen. Er is dus al van jongs af aan
sprake van enige “selectie”. Door het tijdig herkennen van de voetbaltalenten blijft het mogelijk om
vooraanstaand te zijn qua voetbalopleiding en het heeft verder als voordeel dat deze spelers op hun niveau
hun sport kunnen beoefenen.
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3. De jeugdleiders
Zoals reeds in de inleiding gezegd is de jeugdleider het gezicht van de vereniging naar de leden van zijn team
toe. Dat betekent dat hij in de praktijk geconfronteerd wordt met vele vragen en opmerkingen. Veel daarvan
zal hij/zij zelf kunnen beantwoorden, soms moet er doorverwezen worden naar het bestuur, ledenadministratie
naar trainers, Hoofd Opleiding Onderbouw en/of de Jeugdvoorzitter.
3.1. De jeugdleider als organisator
De taak van de jeudgleider is te zorgen dat het team kan voetballen. D.w.z. dat er voldoende spelers, op tijd en
de juiste plaats aanwezig zijn om de wedstrijd te spelen.
Als leider van een jeugdvoetbalteam is het verstandig om aan het begin van het voetbalseizoen een aantal
goede en duidelijke afspraken te maken met de spelers en met de ouders/verzorgers. Verstandig is het om
ouders/verzorgers te betrekken bij het nakomen van deze afspraken. De ouders/verzorgers hebben rondom
het voetbalteam ook hun verantwoordelijkheden en zonder hen kunt u uw taak niet naar behoren uitoefenen.
Hieronder een aantal onderwerpen, waarover u met de ouders/verzorgers afspraken kunt maken. Het is het
beste, om dit aan het begin van het seizoen met hen te bespreken en ook schriftelijk te bevestigen. Een aantal
belangrijke afspraken om te maken zijn:
1. Het houden aan de afgesproken tijden voor verzamelen.
2. Het zorgen voor vervoer naar de uitwedstrijden.
3. Het vlaggen bij een wedstrijd vanaf JO-13.
4. Het tonen van voorbeeldgedrag door de ouders/verzorgers.
5. Er op toezien dat er na de wedstrijd gedoucht wordt en niet onnodig lang i.v.m. volgende teams en de
kleedruimte netjes is bij vertrek.
6. Het opzetten van en deelnemen aan een telefooncircuit of groepsapp (voor b.v. het doorbellen/geven
van afgelastingen).
7. Het raadplegen van de website van UVS, voor informatie over de wedstrijden en andere zaken.
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Voor de ouders/verzorgers van de spelers bent u “het gezicht” van UVS. Met vragen zullen zij dan ook in eerste
instantie bij u terechtkomen. Komt u er met hen niet uit, neem dan gerust contact op met uw hoofdleider.
4. Voorbereiding
Het wedstrijdprogramma wordt gepubliceerd op de website en vanaf iedere donderdagavond in de abri aan de
muur bij de kantine. Daarnaast kunt u via de website / app voetbal.nl eveneens op de hoogte worden
gehouden van het speelschema van uw team, tijden en wedstrijdlokaties.
Soms verzoekt een tegenstander de wedstrijd op een andere tijd te spelen of last de KNVB een wedstrijd af en
in. In dat geval zal de wedstrijdsecretaris (en niemand anders!) de teamleider zo snel mogelijk informeren. De
praktijk leert echter dat dergelijke wijzigingen altijd op het laatste moment plaatsvinden. De jeugdleider
informeert de spelers over een wijziging. Spelers worden geacht bij iedere wedstrijd aanwezig te zijn. De KNVB
heeft daartoe een jaarschema opgesteld die in beperkte mate rekening houdt met vakanties en feestdagen.
Spelers die niet kunnen spelen, dienen zich zo vroeg mogelijk bij de jeugdleider te melden. Bij veelvuldige of
niet afgemelde afwezigheid mag en kan de jeugdleider besluiten de speler een of meer wedstrijden niet te
laten spelen of de trainer/ hoofdleider te vragen om de speler te vervangen.
Probeer een week van tevoren reeds te inventariseren wie er de volgende week niet kunnen spelen (eventueel
bij de aanwezige ouders). Indien er een te kort aan spelers dreigt te ontstaan geef dit door aan de hoofdleider
zodat deze de tijd heeft om spelers te regelen voor uw team. Indien steeds dezelfde spelers (zonder
afschrijven) wegblijven dan kunt u de ouders hierop aanspreken: hun zoon/dochter is lid van een team en hun
afwezigheid dupeert anderen.
Stel u van tevoren op de hoogte van de ligging van de velden van de vereniging waar uw team op bezoek gaat.
Via voetbal.nl kunt u zich eenmalig gratis registreren en kunt u het team wat u leidt toevoegen. Maak desnoods
verder een vervoersschema bij uitwedstrijden, zodat u altijd over voldoende vervoer kan beschikken.
Zorg dat u ruim op tijd aanwezig bent voor de wedstrijd en verlang dit ook van de spelers en ouders. Maak
goede afspraken over het tijdig afmelden bij verhindering als gevolg van ziekte, vakantie, enz.
Zie er op toe, dat al uw spelers scheenbeschermers dragen, dit is namelijk verplicht! Ook zullen de spelers
correcte tenues moeten dragen. Zie er ook op toe, dat er geen kostbare spullen (geld, sieraden) in een niet
afgesloten kleedkamer achterblijven.
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Probeer uw spelers vanaf het begin al iets van een warming-up te laten doen, zodat ze hiermee vertrouwd
raken. Dit hoeft bij de jongste pupillen niet direct met allerlei oefeningen gepaard te gaan, maar kan op een
wat meer speelse manier (b.v. tikkertje), zodat ze ook hier plezier aan beleven.
Doeltjes JO-8 / JO-9
Vergewis u ervan dat doeltjes door de leiders en/of ouders van de teams die als eerste spelen, tenminste 10
minuten voor de wedstrijd zijn geplaatst.
4.1 Te weinig spelers
Als een team te weinig spelers heeft voor een bepaalde wedstrijd, dan moet de leider contact opnemen met de
hoofdleider. In overleg met de hoofdleider moet een oplossing gevonden worden in de vorm van het lenen van
spelers van andere teams.
Wedstrijden worden in principe niet afgezegd. Als er een goede reden is waarom een wedstrijd afgezegd moet
worden, dan dient de hoofdleider dit – met opgaaf van reden - met de wedstrijdsecretaris te bespreken. Het
wedstrijdsecretariaat beoordeelt de situatie en beslist uiteindelijk.
4.2 Afgelastingen
De jeugdleider controleert bij UVS of de wedstrijd wellicht is afgelast en geeft dit door aan de team/elftalleden.
Er zijn twee soorten afgelastingen: per wedstrijd of algehele afgelastingen. Het kan zijn dat de velden door
weersomstandigheden worden voor de geplande wedstrijd worden afgekeurd, afhankelijk van de kwaliteit van
het veld en het team/elftal dat erop gaat spelen.
Voetbal is dan niet mogelijk (ook niet vriendschappelijk). De velden worden bij UVS pas op zaterdag (ca 08:00
uur) gekeurd door een, door de gemeente aangezochte consul. Bel bij twijfel het wedstrijdsecretariaat 1 uur
voor de wedstrijd, echter niet vóór 08:15 uur. Het heeft geen enkele zin de wedstrijdsecretaris te bellen, zeker
niet een avond van tevoren. De KNVB kan besluiten om tot algehele afgelasting binnen het WEST I of II over te
gaan. Dit wordt dan kenbaar gemaakt op teletekst pagina 603 (meestal al vanaf vrijdag 18.00 uur) en krant en
radio. Ook op de voetbal.nl-app staat deze informatie en komt deze vaak middels een pushbericht binnen op
de telefoon. Probeer een "telefooncirkel" of app-groep te organiseren, zodat iedereen zo snel als mogelijk
ingelicht wordt
4.3 Wedstrijdformulier (vanaf JO-13)
Vanaf de JO-13 moet een wedstrijdformulier worden ingevuld. Dit dient uiterlijk 15 minuten voor aanvang van
de wedstrijd te gebeuren. De formulieren worden beschikbaar gesteld door de thuisspelende club en zijn
tegenwoordig digitaal.
De Handleiding Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) in Sportlink Club vindt u hier. Het UVS relatienummer is:
BBGX56B
Het formulier moet vooraf door de aanvoerders of leiders worden ondertekend. Hiermee geven zij aan, dat de
spelers in het bezit zijn van een geldige spelerspas en deelnemen aan de wedstrijd.
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Na afloop moet het formulier digitaal ondertekend worden door de scheidsrechter en geparafeerd door de
aanvoerders of leiders. Het is de taak van de leider, om er op toe te zien dat het formulier volledig wordt
ingevuld. Bij een niet volledig of onjuist ingevuld formulier volgt automatisch een boete voor de vereniging.
Uiteraard kunnen de taken door meer ouders/verzorgers worden vervuld. Indien er één (leider) bij de spelers
blijft, kan een ander het formulier in gaan vullen.
Waarop moet u letten:
Door het wedstrijdsecretariaat is meestal al het wedstrijdnummer ingevuld. U vult de naam in van de assistent
scheidsrechter (de vlagger), het relatienummer van onze vereniging (BBGX56B) en de namen en KNVBregistratienummers van alle spelers (maak hiervoor een lijstje!). Controleer na afloop of alle handtekeningen
zijn gezet.
4.4 Tijdens de wedstrijden
In principe spelen alle JO-8, JO-9 en JO-10 teams 6 tegen 6. De JO11 en JO12 teams spelen 8 tegen 8. Klik hier
of kijk op knvb.nl/assist voor meer informatie over de spelvorm in deze categorie.
Heeft uw team en ook de tegenstander meer spelers, dan kunt u in onderling overleg met de leider van de
tegenstander beslissen om met meer spelers te voetballen. Het dringende advies is echter om met niet meer
dan 8 spelers te spelen. Meer spelers geeft een slechte veldverdeling en verder komen de kinderen te weinig
aan de bal. Wanneer uzelf of de leider van de tegenstander vasthoudt aan 6 tegen 6, dan dient een ieder zich
hier volgens de KNVB-reglementen ook aan te houden.
De JO-13 speelt in een opstelling 1-4-3-3 (1 keeper-4 verdedigers-3 middenvelders-3 aanvallers). Vanaf de JO13 is de inzet van een assistent-scheidsrechter noodzakelijk (de “vlagger”).
Bij de pupillen is het zaak om iedere speler ongeveer evenveel speeltijd te geven. Dit kan heel eenvoudig, want
het is toegestaan om continue door te wisselen met spelers. Spelers die er uit geweest zijn, kunnen dus later
gewoon weer meedoen. Zeker bij heel koud weer is dit prettig voor de spelers.
In de rust is er voor de spelers thee/limonade beschikbaar. Deze kan worden afgehaald bij het
wedstrijdsecretariaat.
4.5 Na de wedstrijd
Na de wedstrijd wordt er natuurlijk door alle spelers gedoucht. Als iedereen klaar is met douchen, dan wordt de
kleedkamer aangeveegd en worden de lege drinkkannen terugebracht naar het wedstrijdsecretariaat.
Controleer ook of de kannen van de tegenstanders retour komen. Bij het wedstrijdsecratriaat kan ook de
eindstand van de wedstrijd worden doorgegeven.
Tot slot is het ook de taak van een jeugdleider dat al zijn spelers weer veilig thuis komen. Spreek goed af met
ouders/verzorgers wie met wie meerijdt, zodat er niemand blijft staan.

5

4.6 Blessures
Niet het leukste onderwerp, maar tijdens een wedstrijd kan er natuurlijk sprake zijn van blessures. Vaak bent u
als jeugdleider als eerste bij de speler aanwezig.
Hierbij zijn een aantal aandachtpunten van belang;
1. Zorg voor rust en ruimte rondom de geblesseerde speler. Vaak is (m.n. bij onze jongste jeugdspelers)
een troostend woord, het wegvegen van de tranen en een aai over de bol voldoende om hen er weer
bovenop te helpen.
2. Probeer in ieder geval niets te forceren. Laat de speler eerst zelf vertellen wat er aan de hand is en evt.
zijn geblesseerde gewrichten bewegen, hij weet het beste of dat gaat. Geef de speler hier ook rustig de
tijd voor.
3. Vermijd afkoeling, door de speler af te dekken met een jas.
Indien er sprake is van een open wond, vraag dan aan een ouder/verzorger, of hij/zij de speler naar de
doucheruimte kan begeleiden om de wond schoon te spoelen (vermijd het gebruik van de veelal niet schone
spons). Er zijn EHBO-trommels aanwezig in het wedstrijdsecretariaat.
Wanneer er sprake is van zwellingen, dan is koeling belangrijk. Het beste kan daarvoor het gewricht ca 20
minuten onder een zacht stromende koude waterkraan worden gehouden. Indien zwellingen niet afnemen, of
u vertrouwt de aard van de blessure niet, dan kan een bezoek aan de huisarts of eerste hulp van het ziekenhuis
nodig zijn.
Hopelijk krijgt u er niet mee te maken, maar in het geval de blessure zich ernstig laat aanzien (bewusteloosheid,
duizeligheid, diepe wonden, vermoeden van een breuk), bel of laat bellen naar 112 en vraag om een
ambulance. Laat iemand dit dan ook gelijk melden in het wedstrijdsecretariaat. In geval van twijfel verzeker
uzelf van deskundige hulp door de
ambulancedienst.
Blessures voorkomen
Blessures kunnen ontstaan door de speler zelf, door anderen en door de omgeving. Het volgende kan een
speler doen om deze te voorkomen:






Kleding, schoenen goed verzorgen. Zorgen dat sokken niet dubbel zitten in de schoen, een trainingspak
dragen bij koud weer;
Scheenbeschermers dragen. Dit is overigens VERPLICHT!;
Goede lichamelijke conditie opbouwen, o.a. door te trainen;
Goede warming up;
Goed herstellen van een ziekte en blessure.
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4.7 Scheidsrechter
De thuisspelende club dient te zorgen voor een (pupillen)scheidsrechter. Bij elftallen zorgt het uit- en het
thuisspelende team ieder voor een grensrechter 9afhankelijk van de leeftijdscategorie). De teamleider/ster van
het elf-/zevental fungeert tevens als assistent(e) van de scheidsrechter (val hem dus niet publiekelijk af, zorg
dat de spelers geen commentaar gaan leveren).
4.8 Wedstrijd staken
Er zijn omstandigheden dat de wedstrijd gestaakt wordt. Dit kan gebeuren door de scheidsrechter, de
tegenstander of de UVS teamleider of bestuurslid. De redenen voor staking kunnen zijn de
weersomstandigheden (bijvoorbeeld naderend onweer), het gedrag van spelers of toeschouwers of ander
gevaar. Alhoewel het primair de taak van de scheidsrechter is om dergelijke omstandigheden te beoordelen, is
het in het verleden voorgekomen dat de UVS jeugdleider de omstandigheden ernstiger inschatte dan de
scheidsrechter. Twijfelt u over het risico, neem dan het zekere voor het onzekere: wedstrijd staken, inpakken
en zo snel mogelijk wegwezen. Ga niet in discussie. Het UVS bestuur zal in zo’n geval de jeugdleider altijd
steunen en verdedigen naar de andere partijen toe.
Mocht u zich storen aan onsportief gedrag van spelers, partijdigheid van de scheidsrechter of het niet eens zijn
met zijn beslissingen, dan geldt tijdens de wedstrijd: gewoon accepteren, niet discussiëren of ruzie maken,
eventueel op het wedstrijdformulier schrijven “onder protest, brief volgt” en samen met de wedstrijdsecretaris
schriftelijk protesteren bij de KNVB.
4.9 Verzekering
Alle geregistreerde leden zijn via de KNVB aanvullend verzekerd tegen aansprakelijkheid bij KNVB activiteiten.
Bij ongelukken en incidenten op het sportterrein is het zaak dat het slachtoffer de veroorzaker aansprakelijk
stelt en op deze wijze via zijn verzekering de schade vergoed krijgt. Noteer daarom naam, adres van slachtoffer,
veroorzaker en eventueel een of twee getuigen. Meld het incident zowel bij de tegenstander als bij UVS.
Melding dient plaats te vinden binnen 2 x 24 uur. Dit gebeurt via de vereniging; spreek hiervoor direct de
secretaris van het bestuur aan. Bij hem /haar kun je ook meer informatie krijgen over de verzekering. Betreft
het een incident waar mogelijk een strafbaar feit gepleegd is (diefstal, geweld, discriminatie) dan is het zaak het
incident formeel aan de aanwezige scheidsrechter en bestuurslid te melden. Wij raden aan bij twijfel ook
aangifte te doen bij de politie.
4.10 Communicatie
Jeugdleiders worden door de hoofdleiders zo goed mogelijk geïnformeerd. Dit wordt gedaan door aan het
begin van het seizoen dit boekje u digitaal te doen toekomen. Ook is dit handboek op de website van UVS te
vinden onder de sectie Verenigingsdocumenten.
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Verder wordt er telefonisch en/of schriftelijk door de wedstrijdsecretaris gecommuniceerd. De
wedstrijdsecretaris wordt geïnformeerd over diverse administratieve details en KNVB mededelingen. Verder
kan er schriftelijke mededelingen in de postbakjes van de teams/ elftallen in het wedstrijdsecretariaat liggen
die aan de teamleiders/sters wordt overhandigd.
Zijn er specifieke voetbaltechnische vragen dan kan met het Hoofd Opleiding Onderbouw en/of Bovenbouw
contact worden opgenomen.
De namen van spelers die er mee stoppen dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan de
ledenadministratie via nicoerades@ziggo.nl
Spelers moeten zich schriftelijk per email afmelden bij de ledenadministratie aangezien anders de contributie
(en de kosten) blijven doorlopen. Afmelden bij de leider is geen juiste vorm van afmelding dus verwijs altijd
door naar de ledenadministratie. Zie hier voor meer informatie over de procedure rond uitschrijvingen.
4.11 Teamindeling en mutaties
(Zie ook het Voetbaltechnisch beleidsplan, Hoofdstuk 15.1 Tafeltjesavond)
Na 15 juni en voor eind juni wordt er door de Hoofd Opleidingen Onderbouw en Bovenbouw, hoofdleid(st)er en
de Jeugdvoorzitter de zogenoemde tafeltjesavonden gehouden. Per leeftijdscategorie zal de hoofdleid(st)er
i.o.m. de hiervoor genoemde functionarissen de leiders/ trainers uitnodigen van de JO-8 en JO-9 en niet
selectie elftallen JO-10 tot en met JO-19. Op de diverse tafeltjesavonden zal er een conceptindeling per team/
elftal worden doorgenomen die eerder door de Hoofd Opleiding Onderbouw / Hoofd Opleiding Bovenbouw is
gemaakt in overleg met de hoofdleid(st)ers. Op de tafeltjesavond
kunnen de leiders/trainers van de diverse teams feedback geven op de concepten. Op basis van eenieders
input worden eventuele wijzigingen in een (bijvoorbeeld Excel) bestand verwerkt.
Bij het selecteren wordt als uitgangspunt de voetbalontwikkeling van de spelers genomen. Er moet op een
objectieve wijze worden geselecteerd, waarbij de volgende zaken van belang zijn:
• leeftijd;
• kwaliteit (technisch- tactisch);
• fysieke- mentale kwaliteiten.
Na de tafeltjesavond stuurt de hoofdleid(st)er de voorlopige indeling naar de trainers leiders met de vraag de
indelingen nog eens een keer goed te bekijken en binnen 1 week na verzending van de e-mail met de
indelingen eventueel correcties/ aanbevelingen te sturen. Daarna worden de indelingen officieel bekrachtigd
met goedkeuring van de leiders/ trainers, hoofdleid(st)er, Hoofd Opleidingen Onderbouw en -Bovenbouw en
de Jeugdvoorzitter. De indelingen worden voor een ieder op een vooraf bekende datum naar de jeugdleden/
ouders verzonden.
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Tijdens deze indelingen zullen tevens de trainers en jeugdleiders van de NIET selectie teams/ elftallen bepaald
moeten worden.
In de indelingsbrieven zullen de jeugdspelers en ouders ook gewezen worden op een schrijven op onze website
waar o.a. de normen en waarden, gedragsregels staan beschreven en waar een ieder zich aan zal moeten
houden. Voor eind juni zullen alle indelingsbrieven verzonden moeten worden aan de UVS jeugdspelers.
Nieuwe spelers worden op basis van de eventuele wachtlijst en leeftijd aan teams toegewezen.
5. De jeugdleider als coach
Coachen is het doordacht beïnvloeden van de spelers in een wedstrijd om de prestatie te verbeteren. In grote
lijnen kun je een onderscheid maken tussen pupillen en junioren. Het doel van jeugdwedstrijden is in het
algemeen: de spelers spelplezier bieden en zich laten ontwikkelen.
5.1 Coaching Pupillen







Even laten uitrazen voor de wedstrijd / training
Warmlopen met de bal
Globale aanwijzingen geven
Spel interessant en leerzaam houden
Gericht op opleiden
Op veel plaatsen laten spelen en dus ook iedereen laten keepen, tenzij er een speler is die graag wil
keepen.
 Wisselen?: houdt bij het wisselen rekening met de weersomstandigheden en vermoeidheid na afloop
 Indrukken positief weergeven
5.2 Coaching Junioren











Voor de wedstrijd: Inhaken op wat de vorige keer goed en fout ging
Warming-up (lopen en rekken) opstelling
Ook uitgaan van individuele kwaliteiten
Stimulans en inspanning behouden
Speelwijze en opstelling aangeven
Geleidelijk laten specialiseren
Reageren op prestaties
Aanmoedigen
Na afloop positieve en negatieve punten opmerken en
Koppeling leggen naar de training
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6. Tot slot
Zoals u ziet komt er nogal wat op u af. Vaak worden de teams dan ook begeleid door twee leiders/sters. Indien
u er (nog) alleen voor staat vraag een van de ouders om u te helpen. Verdeel de taken. De een kan het
speltechnische en tactische gedeelte voor haar/zijn rekening nemen, terwijl de ander de administratie
(wedstrijdformulieren, drinken, opvang van de tegenstander) voor haar/zijn rekening neemt. Laat in ieder
geval de tijdsbewaking bij het wisselen over aan een ander. Door de taken te verdelen valt het werk alles bij
elkaar reuze mee.
Realiseer u dat heel UVS draait op de inzet van vrijwilligers die allen proberen het zo goed mogelijk te doen.
Breng daarom klachten als een positief geformuleerd advies en wees bereid zelf de handen uit de mouwen te
steken. Houd de ouders van uw team/elftalleden in ieder geval voor dat het lid zijn van een vereniging rechten
maar ook plichten (voor de ouders) met zich meebrengt. Alleen door inzet van de leden kan een vereniging
bestaan. Zij zullen er als eerste gezamenlijk voor moeten zorgen dat hun zoon/dochter kan voetballen. Het kan
niet zo zijn dat slechts enkele vrijwilligers (die vaak al 10 tot 15 uur per week bezig zijn voor de jeugd) al het
werk moeten doen. Probeer in uw contacten met ouders deze van dit feit bewust te maken en te vragen of zij
ook iets voor de jeugdafdeling willen doen. Door actief te zijn en mee te denken, maakt u zo het werk voor de
jeugdbestuur/ commissie iets eenvoudiger.
Rest mij niet anders dan u een heel fijn, succesvol en sportief voetbalseizoen te wensen!
Met sportieve groet,

Jan Hodes, Jeugdvoorzitter
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