Beste spelers en ouders/verzorgers,

De indeling van de jeugdteams voor het
voetbalseizoen 2021-2022 zijn bekend.
Het is ieder jaar een uitdaging om dit voor elkaar te krijgen maar met de hulp van een
adviescommissie bestaande uit een aantal trainers en leiders zijn we tot een indeling gekomen.
Nieuw is dat we volgend seizoen voor het eerst een JO14 hebben. Dit komt omdat we voor de JO15
(22 spelers) en JO13 (9 spelers) te weinig spelers hebben voor 3 teams (JO15-1/JO15-2 en JO13).
Hierbij dienen we ook rekening te houden met de leeftijdsgrenzen die de KNVB stelt en dat
dispensatie maar beperkt mogelijk is.
Vandaar dat we de adviescommissie hebben gevraagd om twee mooie teams samen te stellen zodat
we een JO15 en JO14 team kunnen vormen met genoeg spelers per team.
Mocht je naam niet voorkomen in onderstaande lijst of je hebt vragen over de indeling stuur dan een
email naar: jeugdcommissie.ijvcblau@gmail.com.
Gevraagd:
Wij (jeugdcommissie IJVC) zoeken vrijwilligers/ouders die kunnen helpen om de taken binnen de
jeugdcommissie voor IJVC op te pakken en verder te ontwikkelen. Je hoeft echt niet te vergaderen als
je dat niet wilt, ook al zou je 1 van de vele taken willen oppakken, zijn wij al ontzettend geholpen.
Vele handen maken maken licht werk! Het gaat om taken als: de mail bijhouden, maken van een
nieuwsbrief, rooster maken limonade schenken, (mee) organiseren instuif/slotdag, Poiesz actie,
contact onderhouden met de KNVB etc.
Zonder de hulp van extra vrijwilligers lukt het ons niet om de plannen die er zijn voor de jeugd
binnen IJVC verder te ontwikkelen en uit te voeren! Wij rekenen op jullie hulp! Je kunt contact
opnemen via jeugdcommissie.ijvcblau@gmail.com.
Trainers/leiders:
Verder gaan wij de komende weken verder met het invullen van de functies van trainers en/of
leiders voor de verschillende teams. Indien je interesse hebt om komend seizoen als leider of trainer
actief te willen zijn, dan kun je een mail sturen naar bovenstaand mailadres van de jeugdcommissie.
Wij bieden jou dan begeleiding vanuit de club en de KNVB. Tenslotte verwachten we dat we het
nieuwe seizoen weer kunnen starten met de competitie en dat de Regio Cup toch nog voor een leuke
afsluiting van het seizoen zorgt (de laatste trainingsweek is week 25).

Namens de jeugdcommissie wensen wij jullie alvast een fijne, sportieve en gezonde vakantie.
Met vriendelijke groet,
De jeugdcommissie
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