
 
 
 
 
 
 
Het huidig voetbalseizoen is ten einde. In de aanloop naar het volgend 
seizoen doen we hierbij alvast een aankondiging voor de ouderavonden 
voor het seizoen 2019/2020. 
 
Deze avond heeft een verplicht karakter waarin wij dus minimaal één ouder/verzorger per speler 
verwachten. Heeft u meerdere kinderen voetballen in de Jeugd dan hoeft u uiteraard maar bij één avond 
aanwezig te zijn.  
 
Op deze avond ontvangt u (veel) informatie over Jodan Boys, het komend seizoen, het team van uw 
kind, vrijwilligerswerk etc. 
 
 
(MEDE) VERANTWOORDELIJKHEID 
Jodan Boys is een grote en vitale vereniging waarvan het 
ledenaantal blijft groeien. Echter, zoals bij veel grote verenigingen 
is het aantal nieuwe vrijwilligers niet meegegroeid. Bij 
onvoldoende vrijwilligers dreigen hierdoor de primaire activiteiten 
in het gedrang te komen. 
Zover willen wij het niet laten komen. We hebben met zijn allen 
de gedeelde verantwoordelijkheid om iedereen de mogelijkheid te 
bieden te kunnen sporten. 
 
TOTALE AANPAK 
Jodan Boys heeft dan ook dringend extra handen nodig! Hoe gaan we dat realiseren? Hoe gaan we 
ervoor zorgen dat er meer betrokken vrijwilligers opstaan?  
Wij willen dit doen door een totale aanpak te hanteren, enerzijds de verbinding te zoeken en anderzijds 
(mede) verantwoordelijkheid van onze leden te vragen, ieder naar vermogen. We denken dus in 
termen van mogelijkheden! Daartoe zullen we het gesprek aangaan. 
 
Met deze nieuwe aanpak van de vrijwilligersproblematiek maken we bij Jodan Boys nu grote stappen. Zo 
denken verschillende leden vanuit hun expertisegebied in een werkgroep mee. Deze werkgroep zal 
uiteindelijk leiden tot een nieuwe opzet van de vrijwilligerscommissie. 
 
TEAMAFSPRAKEN 
Naast de voorlichting over het aspect (mede) verantwoordelijkheid zullen er op deze avonden afspraken 
op teamniveau gemaakt worden, met name wat betreft de invulling van de openstaande 
vrijwilligerstaken binnen het team. Een voorwaarde voor spelplezier en voetbalontwikkeling is namelijk 
dat organisatorisch alles rondom het team goed geregeld is. 
 
VERPLICHTING 
Gezien het belang van de benoemde onderwerpen is het bijwonen van de informatieavond daarom 
verplicht. Wij zien u als ouder(s) dan ook graag op de ouder- of speler avond verschijnen. 
 
DATA 

- 05-09-2019 - 19:30 Ouderavond MO & JO8-09  
- 06-09-2019 - 20:00 Ouderavond Kabouters & ING League  
- 10-09-2019 - 19:30 Ouderavond MO & JO10-11  
- 11-09-2019 - 19:30 Ouderavond MO & JO12-13  
- 12-09-2019 - 19:30 Ouderavond MO & JO14-15  
- 13-09-2019 - 19:30 Ouderavond MO & JO17-19  
-  

TIJDSTIP EN LOCATIE 
- 19:30 – 21:30 uur in de Dug-Inn 
- (*) met uitzondering van de Kabouter-/ING Leagueavond, deze begint om 20:00 en duurt ook 

max. tot 21:30 

 

 



 

 

CONTACTPERSONEN:  
 
Coördinator Kab. & ING  Maja Sibbel   06-49402615  msibbel@hotmail.com 
Coördinator Kab &  ING  Hans Verschoor  06-46567840  2801jw7@hetnet.nl 
Coördinator JO8 vacature Hans van ’t Hoff a.i. 06-57570411  jeugdbestuur@cvvdejodanboys.nl 
Coördinator JO9-10   Hanneke vd Klis  06-27438746  hvdklis@xs4all.nl 
Coördinator JO11-12  Farid Azaaij   06-55253982  f.azaaj@gmail.com 
Coördinator JO13   Chantal de Kruijf  06-28688539  c.crosnier@hotmail.com 
Coördinator JO14-15  Ankie Bruens   06-29259329  awbruens@yahoo.com 
Coördinator JO16-17  Jamal El Bakkili 06-87793142  Jamal_m73@hotmail.com 
Coördinator JO18-19  Ed van Laere   06-38205183  edvanlaere@tiscali.nl 
Coördinator MO9-11   Anita Perdok   06-29555144  anitaperdokkie@hotmail.com 
Coördinator MO13-15  Krista Gorissen 06-13709826  krista.gorissen@hotmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


