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Aan: 

Alle ouders en verzorgers van jeugdleden van Asser Boys  

 

 

 

 

Graag wil ik jullie uitnodigen voor de “Jeugd - Algemene Leden Vergadering” c.q. 

Ouderavond die wij organiseren op vrijdagavond 20 mei a.s. van 19.00 tot 21.00 uur. 

 

Naast een toelichting op de door de ALV besloten contributieverhoging en een schets van de 

procedure voor de samenstelling van de teams voor het komende seizoen willen we met 

jullie in gesprek over 2 belangrijke thema’s: 

 Hoe kunnen we de ouderparticipatie verhogen?  

 Wie volgt de huidige jeugdcommissie op? 

 

 

1. Nieuwe jeugdcommissie 

Om maar met dat laatste punt te beginnen: de huidige jeugdcommissie heeft nu 5 jaar in 

deze samenstelling gefunctioneerd, en het lijkt ons tijd voor nieuw bloed, en nieuwe ideeën. 

De huidige jeugdcommissie kent de onderstaande rollen: 

 

Activiteiten – Heleen Schuringa 

Organisatie van o.a.: 

 Jeugdkamp 

 Oliebollentoernooi 

 Ouder-Kind toernooi 

 Sponsoracties 

 

Advies en ondersteuning bij gedragsproblematiek – Richard Kooi 

 Ondersteuning van trainers en leiders bij ongewenst gedrag (individueel / groep / 

team) 

 

Jeugdcoördinator – Alexander Matien 

 Verbinding tussen jeugdtrainers en jeugdleiders op techniek en trainingsmethoden 

 Samen met jeugdtrainers opstellen voorzet indeling jeugdteams 

 Samen met voorzitter JC afstemming met Technische Commissie 

  Samen met voorzitter JC en TC opstellen en afstemmen trainingsschema 

 

Datum: 6 mei 2022 

 

Onderwerp: UITNODIGING jeugd-ALV / ouderavond op VRIJDAG 20 MEI 2022  

van 19.00 uur tot (uiterlijk) 21.00 uur 

 

    

 

Beste ouders, beste verzorgers, 
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Jeugdwedstrijdsecretariaat* – Ingrid Matien 

 Opgave jeugdteams KNVB  

 Beheer Sportlink 

 Eerste aanspreekpunt bij afgelastingen en verschuiven wedstrijden 

 Planning jeugdscheidsrechters / afstemming begeleiding 

 

*NB: in seizoen 2022-2023 wellicht onderdeel van pool / commissie samen met senioren  

 

Secretaris – Larissa Schra 

 Beheer inkomende e-mails 

 Beheer social-mediakanalen JC (FB) 

 Toedeling / afstemming verzoeken voor proeftrainingen 

 

Voorzitter – Gert Kiel 

 Vertegenwoordiging Jeugdcommissie in Dagelijks Bestuur 

 Samen met Jeugdcoördinator afstemming met Technische Commissie 

 Samen met Jeugdcoördinator en TC opstellen en afstemmen trainingsschema 

 Escalatie bij individuele problematiek 

 Corona-coördinator  

 

De Jeugdcommissie heeft aangegeven dat ze het komende seizoen wil voorbereiden, bij 

voorkeur samen met de nieuwe Jeugdcommissie, en uiterlijk op 1 september 2022 hun rol en 

verantwoordelijkheid willen overdragen aan de nieuwe Jeugdcommissie. 

Wilt u meer informatie over een rol die u aanspreekt? Benader dan het betreffende JC-lid 

rechtstreeks, of zoek contact met Gert Kiel, voorzitter van de JC (06 - 37277363). 

 

 

2. Ouderparticipatie: tips en ideeën? 

Tijdens de ALV is aandacht gevraagd voor nieuwe aanwas van ons zeer gewaardeerde 

vrijwilligerscorps. Een essentieel onderdeel van de club, want zonder vrijwilligers geen Asser 

Boys. Tegelijkertijd zien we dat de aanwas van nieuwe vrijwilligers kleiner wordt, en dat vaak 

dezelfde vrijwilligers gevraagd worden.  

Dat beeld is ook van toepassing op de jeugd; het is ieder jaar weer een klus om er voor te zorgen 

dat alle teams een leider hebben, dat alle teams een trainer hebben, en dat voor de wedstrijden 

geregeld is dat er een scheidsrechter is, dat er een vlaggenist is, dat de kleding gewassen wordt 

en dat er bij uitwedstrijden voldoende auto’s en chauffeurs beschikbaar zijn. Ongetwijfeld 

herkenbaar… 

Tijdens de ALV bleef het na de introductie en de oproep voor nieuwe vrijwilligers akelig stil. En 

om te voorkomen dat de zoektocht naar nieuwe leiders, nieuwe trainers, nieuwe scheidsrechters 

wederom verwordt tot een last-minute klus wil ik alle ouders en verzorgers vragen om na te 

denken of jullie als vrijwilligers actief willen kunnen en willen worden, en welke rol je voor jezelf 

ziet? Wil je trainer of leider worden? Aarzel je om jezelf op te geven als vlaggenist: we leren je 

graag hoe dat moet! Of wil je graag lid worden van de nieuwe Jeugdcommissie, of vind je het leuk 

om een paar ochtenden een rol als gastheer in de kantine op te nemen? Laat het ons weten. 

Uiteraard horen we ook graag of jullie ideeën hebben, en / of hebben jullie tips hoe we het 

vrijwilligerscorps van Asser Boys kunnen versterken!    
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3. Proces en procedure indeling jeugdteams seizoen 2022 – 2023 

Graag wil de huidige Jeugdcommissie de indeling van de teams voor het seizoen 2022 – 

2023 voorbereiden en waar mogelijk voor een belangrijk deel afronden voordat de 

zomervakantie gaat starten. In het onderstaande zijn de stappen weergegeven: 

 

Stap: Klaar op: 

Inventarisatie spelers door leiders: wie blijft, 

wie stopt, wie gaat naar een andere club? 

16 mei 2022 

Voorstel indeling door Jeugdcoördinator 23 mei 2022 

Overleg en afstemming over indeling met 

jeugdtrainers en jeugdleiders 

30 mei 2022 

Vaststellen indeling door Jeugdcommissie 6 juni 2022 

Communicatie indeling door 

Jeugdcommissie: site / teamapps 

 

13 juni 2022 

 
 
4. Contributieverhoging 

Omdat we als Asser Boys in financiële zin niet afhankelijk willen blijven van de opbrengsten 

van de TT-campings zijn de contributie en de prijzen van consumpties in de kantine 

verhoogd. Door de ALV is besloten om de contributie vanaf 1 juli 2022 te verhogen met 2 

euro per maand voor de spelende leden (jeugd, senioren, dames en zaalvoetballers) en 1 

euro per maand voor de niet spelende leden, 7 x 7 voetbal en G-voetballers. De contributie 

voor kabouters en donateurs blijft gelijk. Verder is besloten om geen bijdrage te vragen voor 

het ter beschikking stellen van kleding, en zal geen borg ingevoerd worden.    

Daarnaast heeft de ALV gegeven de te verwachten stijging van de kosten voor energie 

ingestemd met de mogelijkheid om per 1 juli 2023 de contributie nogmaals met eenzelfde 

bedrag te verhogen; ook zal onderzocht worden of we de energiekosten door te investeren 

in zonnepanelen en / of andere alternatieven kunnen verlagen. .  

De prijzen van consumpties worden per 1 juli a.s. verhoogd: frisdranken kosten vanaf 1 juli  

€1,75, koffie / thee €1,25 (en voor de volledigheid bier €2,-).    

Tenslotte is ook gesproken over “acties”: afgesproken is om voor acties een doelstelling van 

€6.000,- op te nemen in de begroting. Dit betekent dat we als JC graag gericht op een aantal 

acties willen inzetten, en daarvoor ook de medewerking van onze jeugdleden, hun ouders / 

verzorgers en andere fans zullen vragen. Besloten is om geen verplichte deelname aan 

loterijen in te stellen. 

Met deze set van maatregelen kunnen we én een in verhouding tot andere clubs in en om 

Assen lage contributie blijven aanhouden, én worden we minder afhankelijk van de TT 

campings.  
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We hopen u op 20 mei te treffen en met u in gesprek te kunnen gaan in de kantine; u bent 

meer dan welkom! 

 

 

 

Met een sportieve groet, mede namens Heleen, Ingrid, Larissa, Alexander en Richard, 

 

 

Gert Kiel, 

Voorzitter jeugdcommissie v.v. Asser Boys 

 

 

 

 

 

   


