
JAARVERSLAG JEUGDBESTUUR SEIZOEN 2020-2021. 
 
Algemeen. 
De bekerwedstrijden begonnen in het weekend van 29 en 30 augustus. 
 
We startten met 19 jeugdteams, te weten: 

 2 JO19 – teams, 
 1 JO17 – team, 
 4 JO15 – teams, 
 3 JO13 – teams, 
 2 JO11– teams, 
 1 JO10 – team, 
 2 JO9 – teams, 
 2 JO8 – teams. 

 

Alle jeugdteams vanaf JO13 waren ingedeeld in de bekerwedstrijden. Voor de jongere jeugd wordt 
volgens een nieuw concept van de KNVB gespeeld (4 blokken per seizoen, waar na elk blok een nieuwe 
indeling komt). 
De aftrap van de competitie was dit seizoen in het weekend van 21-22 september. 
 

Vanaf half oktober werden de competities i.v.m. Corona geschrapt. 
 

Ook het hele zaalgebeuren ging niet door. 
 

Aan het einde van het voetbalseizoen (in juni) is er voor de jeugd t\m JO17 nog een regiocup gespeeld. 
 
Jeugdbestuur 
Het Jeugdbestuur is dit seizoen begonnen met de volgende samenstelling: 
Richard Spang voorzitter (lid van het Hoofdbestuur), 
Liane Snippe secretaris, 
Tanja Mulder contactpersoon DSC, 
Remco v/d Vlag coördinator JO13 – JO19, contactpersoon TC 
Erik Ophof coördinator JO7, JO8, JO9, JO10 en JO11  
Erik van Dijk lid 
Marco ten Hoor lid 
 
Het jeugdwedstrijdsecretariaat werd verzorgd door Andre Ruinemans (zonder zitting in het Jeugdbestuur 
te nemen). 
 
Met enige regelmaat werd er (i.v.m. Corona via Teams) vergaderd over de nog lopende zaken en 
activiteiten. Het jeugdbestuur werd verder ondersteund door een groot aantal vrijwilligers voor velerlei 
activiteiten: leiders van de teams, verzorgen van de wedstrijdkleding, coördinatie van 
jeugdscheidsrechters, ondersteuning chrysantenactie, hulp bij ordediensten op de zaterdagen, enz. Het 
Jeugdbestuur wil deze vrijwilligers dan ook enorm bedanken voor hun inzet en daarbij de hoop 
uitspreken dat we in het nieuwe seizoen ook weer een beroep op jullie kunnen doen! 
 
Aan het eind van het seizoen heeft het Jeugdbestuur besloten het stokje over te dragen aan een nieuw 
Jeugdbestuur. 
 
Scheidsrechterszaken 
Contactpersoon 
Albert Katuin was contactpersoon voor de scheidsrechters. 
 
Technisch beleid, jeugdtrainers en –leiders. 
Er was dit seizoen een bijeenkomst met leiders, trainers en jeugdcommissie aan het begin van het 
seizoen voor meer algemene zaken over actualiteiten, uitwisseling van tips en ideeën. 
 



Activiteiten. 
Taarttoernooi. 
I.v.m. Corona is het taarttoernooi niet doorgegaan. 
 
Verloting. 
I.v.m. corona was er dit jaar geen verloting.  
 
Voetbalkamp. 
I.v.m. corona was er dit jaar een aangepast voetbalkamp, waar vele kinderen aan mee hebben gedaan. 
De 2 aparte dagen waren een groot succes. 
 
De site van vv Dalen. 
Hoewel veel informatie via mail, app en andere sociale media wordt gedeeld blijft het ook belangrijk de 
website van vvDalen in de gaten te houden. Er wordt hard gewerkt deze van zoveel mogelijk relevante en 
actuele informatie te voorzien. 
De oproep voor leiders, ouders en spelers om een leuk wedstrijdverslag te maken en deze door te mailen 
naar siteredactie@vvdalen.com blijft ook dit seizoen weer van kracht! 
 
Iedereen bedankt voor de sportieve inzet en veel voetbalplezier in het nieuwe seizoen! 
 
Dalen, juli 2021. 
 
 
SJO Dalen/DSC 
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