
 

 

 Jaarverslag jeugd seizoen 2019 / 2020,  

lopend seizoen 2020/2021 en toekomst jeugd 
 

  

  



5.A VERSLAG JEUGD AFGELOPEN SEIZOEN 2019-2020 (1) 

Jeugdteams seizoen 2019-2020: 

• 12 jeugdteams: JO7, JO8, JO9-1, JO9-2, JO11, JO12-1, JO12-2, JO14, JO16, JO18/19, MO13 en MO17.  

• Aanwas jonge jeugd is afgelopen jaar fors gestegen (in tegenstelling tot voorgaande jaren). Seizoen 
2018-2019 9 jeugdteams, 2019-2020 2e competitiehelft 12 jeugdteams.  

• Halve competitie door Corona MAAR, fantastische corona trainingen door diverse enthousiaste 
trainers. 

• Combiteam met Waarde (JO12 en JO14) sterk uitgedund; nog 2 Waarde spelers  

 over van de 8. Samenwerking gaat wel door.  Wel werd JO12 najaarskampioen! 

• Implementatie nieuwe KNVB regels bij jeugd t/m JO10; kleinere velden,  

 spelbegeleiders i.p.v. scheidrechters,  

 geen standen bijhouden, etc. 



EVENEMENTEN DOOR/VOOR JEUGD: 
• Kerstzaalvoetbal toernooi 

• Voetbalmiddag basisschool jeugd 

• Paasei actie afgelast i.v.m. Corona 

• Pietentraining mini- en F- spelers, pupil van de week 

• Een eenvoudige slotdag (i.v.m. Corona) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

5.A VERSLAG JEUGD AFGELOPEN SEIZOEN 2019-2020 (2)  



5.B LOPEND SEIZOEN JEUGD 2020-2021 (1)  

 DE JEUGD TEAMS: 
• Doelstellingen jeugd: plezier, ontwikkeling spelers en zoveel mogelijk spelers afleveren aan senioren (1e en 2e 

selectie). 

• 12 jeugdteams: JO7, JO8, JO9, JO10, JO11, JO12, JO13, JO15, JO17, MO11, MO13 en MO17.  

• Circa 5 spelers naar senioren, voornamelijk 3e “jongeren team” onder leiding van Stefan Koole 

• Wederom alle jeugdteams voorzien van trainers en leiders. 

• Ondanks Corona elke zaterdag leuke trainingen en partijtjes voor de jeugd, TOP georganiseerd! 

• Ondanks Corona toch stijging aantal jeugdleden (zie grafiek volgende pagina). 



5.B LOPEND SEIZOEN JEUGD 2020-2021 (2)  

 DE JEUGD TEAMS: 
• Nieuwe samenwerking met Rilland voor JO13 en na winterstop ook JO15 met  

 VVK, SC Waarde en VV Rillandia. 

• Jordan volgt KNVB cursus “Hoofd Jeugdopleidingen”. 

• Trainershandboek (door Jordan geschreven) is bijna gereed. 

• Wekelijks leuke trainingstips in trainers app waar vooral de jongere trainers goed  

 gebruik van maken. 

• Door Corona geen Reimerswaal zaalvoetbal, naar alternatieven wordt gezocht 



5.C LEDENVERLOOP JEUGD 2004 – 2020  (JEUGD) 

 



5.C TOEKOMST JEUGD  

• Meer structuur in de jeugd “opleiding” bij VVK door “train de trainer”.  

• Plannen om samenwerking te zoeken binnen Reimerswaal/Kapelle voor meidenvoetbal 

• Ondanks  opleving van afgelopen twee jaar, zal het komende jaren toch een uitdaging worden om nog alle 
teams bezet te hebben. 

• Samenwerking met Waarde en Rillandia verder uitbouwen.  

• Uitbreiding van evenementen commissie jeugd benodigd, echter nog geen mensen kunnen werven. 

 

 

 


