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Aan alle jeugdleden, ouders en/of verzorgers.
Voor u ligt het informatieboekje (de Telex) voor het seizoen 2019 - 2020.
Graag willen wij als (Jeugd)bestuur alle leden van de Jodan Boys op deze wijze benaderen
en informeren.
Het seizoen gaat in september 2019 weer beginnen nadat we allemaal genoten hebben
van een welverdiende vakantie. Een nieuw seizoen betekent ook nieuwe teamindeling,
nieuwe leiders, andere trainingstijden en andere trainers.
Als Jeugdbestuur is ons belangrijkste doel ervoor te zorgen dat de leden plezier in het
voetbal hebben en dat zij zich verder kunnen ontwikkelen.
Om dit te kunnen bereiken hebben we afspraken en regels waar iedereen zich aan dient te
houden op en om het veld. Deze informatie willen we graag nog eens met u doornemen.
Dat doen we op twee manieren, via deze Telex en via de website. www.cvvdejodanboys.nl
Wij verzoeken u deze informatie goed door te lezen en daar waar nodig de afspraken en
regels na te leven.
Uiteraard wensen wij alle spelers en ouders en een leuk en sportief seizoen toe.
Met vriendelijke groet,
Hans van ’t Hoff
Voorzitter Jeugdbestuur CVV de Jodan Boys
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ONDERWERPEN
In dit bewaarnummer komen de volgende onderwerpen aan bod:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Samenstelling Jeugdbestuur
Belangrijke data, seizoen 2019-2020
Beker/Oefenprogramma
Trainingen
Teamindeling/Selectiebeleid
Contributie
Vrijwilligersbeleid
Interne competitie JO7-pupillen (ING League)
Nieuwe JO8-9 voetbal
Scheidsrechters
Teams zonder leiding
Sponsoren
Afspraken en regels
Veiligheid en preventie
Overige aandachtspunten

Bijlage 1: Trainingstijden seizoen 2019/2020
Bijlage 2: Teamindeling seizoen 2019/2020
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1. SAMENSTELLING JEUGDBESTUUR

Algemeen e-mailadres: jeugdbestuur@cvvdejodanboys.nl
Telefoonnummer de Jodan Boys Sportcomplex 0182-517576

Voorzitter

Hans van 't Hoff

06-57570411

jeugdbestuur@cvvdejodanboys.nl

Coördinator Kabouters & JO7 (ING)

Maja Sibbel

06-49402615

msibbel@hotmail.com

Coördinator Kabouters & JO7 (ING)

Hans Verschoor

06-46567840

2801jw7@hetnet.nl

Coördinator JO8

Vacature
a.i. Jeroen Verbaan

06-12998225

Coördinator JO9-10

Hanneke vd Klis

06-27438746

hvdklis@xs4all.nl

Coördinator JO11-12

Farid Azaaij

06-55253982

f.azaaj@gmail.com

Coördinator JO13-14-15

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 (17)

Krista Gorissen

06-13709826

krista.gorissen@hotmail.com

Tech.Coördinator JO7-08

Jeroen Verbaan

06-12998225

verbaanj@outlook.com

Tech.Coördinator JO9-10

vacature

Tech.Coördinator JO11-12

Hans Benne

06-55847643

vtc-Epupillen@cvvdejodanboys.nl

Tech. Coördinator JO13-15

Wim van der Velde

06-51788555

wimvdvelde@live.nl

Tech.Coördinator JO17 & 19

Mario Vitale

06-23998781

mario.vitale@gmail.com

Tech.Coördinator MO

Johan Kortleven

06-22972015

j.kortleven@solconmail.nl

Wedstrijdsecretaris Jeugd

vacature
n.v.t.

wachtlijst@cvvdejodanboys.nl

Wachtlijst

Marjolein Besems

Pagina 4

verbaanj@outlook.com
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BELANGRIJKE DATA - SEIZOEN 2019-2020:

Noteer de volgende data in uw agenda:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

31-08-2019
31-08-2019
02-09-2019
05-09-2019
06-09-2019
10-09-2019
11-09-2019
12-09-2019
13-09-2019
21-09-2019
04-12-2019
18-12-2019
Winter
20-05-2020
20-06-2020
Mei/Juni 2020

start KNVB-bekerwedstrijden
Kledingpasochtend (zie verderop in dit document)
start van trainingen voor de meeste teams
Ouderavond MO & JO8-09 - aanvang 19:30
Ouderavond Kabouters & ING League - aanvang 20:00 uur
Ouderavond MO & JO10-11 - aanvang 19:30
Ouderavond MO & JO12-13 - aanvang 19:30
Ouderavond MO & JO14-15 - aanvang 19:30
Ouderavond MO & JO17-19 - aanvang 19:30
1e KNVB-competitiewedstrijd
Sinterklaasfeest voor alle 7-8-9 pupillen
Kerstgourmet voor alle Pupillen
Patattraining voor alle 7-8-9 pupillen (*)
Pupillenkamp
Martin van Leeuwen 4 tegen 4 toernooi (datum onder voorbehoud)
Toernooien

(*) datum wordt later ingepland en gecommuniceerd.
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BEKER/OEFENPROGRAMMA

Zodra de afspraken definitief zijn bevestigd zullen de Beker/Oefenwedstrijden die we in
aug./sept. kunnen spelen worden doorgegeven aan de betreffende leiders zodat iedereen
vroegtijdig kan worden geïnformeerd.
4

TRAININGEN

De trainingen voor de meeste teams starten in week 36-2019, dat is de eerste schoolweek
van de basisscholen. Bij andere starttijden wordt dit bijtijds aan u doorgegeven door de
geledingscoördinator, de trainer en/of teamleider.
Zie voor het overzicht van trainingsdagen, tijden, velden en trainers: bijlage 1
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TEAMINDELINGEN EN SELECTIEBELEID

In dit bewaarnummer zijn de teamindelingen voor de aanvang van het volgende seizoen
opgenomen (zie bijlage 2). Deze teamindelingen zijn tot stand gekomen door middel van
intensieve samenspraak tussen voetbaltechnische coördiantoren, trainers, leiders en het
jeugdbestuur. Het seizoen 2018/2019 en de laatste trainingsweken in het bijzonder zijn
gebruikt om de teams samen te stellen. Dit jaar is wederom gekozen om de spelers niet
alleen op leeftijd te selecteren, voor sommige teams ook op specifieke kwaliteiten. Hierbij
is gekeken naar aspecten als techniek, snelheid, motoriek en inzicht, maar ook naar zaken
als mentaliteit en trainingsopkomst. Besluiten hierover worden door de VTC genomen, na
overleg met trainers en leiders. Ondanks de grote aandacht aan de samenstelling van de
teams, valt nooit uit te sluiten dat een inschatting van de kwaliteit van een speler niet
geheel juist is geweest. In voorkomende gevallen zal zo adequaat mogelijk actie worden
ondernomen. Mocht u vragen hebben over de indeling van de teams in deze Telex, dan
kunt u deze altijd stellen aan de geledingscoördinator of aan de technisch coördinator voor
de desbetreffende geleding of één van de andere leden van het Jeugdbestuur.
De indelingen van de selectieteams (JO-19/17 team 1 en 2) worden bekend gemaakt na
het spelen van enkele bekerwedstrijden. Voor alle teams geldt dat naar aanleiding van de
eerste trainingen en de bekerwedstrijden aan het begin van het seizoen wijzigingen
doorgevoerd kunnen worden in de teamsamenstelling. Uiteraard doen wij dat met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid en overleg.
In verband met vakanties kan het voorkomen dat een speler incidenteel, bijvoorbeeld voor
een bekerwedstrijd, wordt opgeroepen voor een ander team dan waarvoor hij/zij is
ingedeeld in de bijlage. Dit wil niet zeggen dat uw kind voor het hele seizoen in het andere
team speelt.
6

CONTRIBUTIE

Het is van groot belang dat u tijdig de contributie van uw kind betaald. De vereniging
moet ook tijdig aan haar verplichtingen kunnen voldoen. Bij achterstand in de
contributiebetaling bij aanvang van of tijdens het seizoen zal uw kind worden uitgesloten
van het bijwonen van de training en het spelen van wedstrijden!
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VRIJWILLIGERSBELEID

Zoals elke vereniging is ook onze vereniging afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Van
de ouders van onze jeugd wordt verwacht dat ze hun steentje bijdragen. Helaas hebben
we afgelopen seizoen geconstateerd dat er te weinig vrijwilligers zijn om alle taken goed
in te vullen. Denk hierbij aan commissiekamer bezetting, bardiensten, het fluiten van
thuiswedstrijden, trainer of leider zijn. Ouders die geen bijdrage kunnen of willen leveren
in natura zijn een financiële bijdrage van € 150 verschuldigd aan de vereniging. Zowel de
jeugdgeleding als andere geledingen zijn dringend op zoek naar o.a. gastvrouwen voor de
zaterdag en door de weekse avonden. Voor uw bijdrage aan het vrijwilligerswerk binnen
onze vereniging dient u zich aan te melden via de website onder het kopen “vrijwilligers
website”. Voor specifieke taken binnen het jeugdbestuur kunt u zich aanmelden via
mailadres jeugdbestuur@cvvdejodanboys.nl.
Op onderstaande dagen zijn er speciaal voor u ouderavonden georganiseerd.
Gezien het belang van de onderwerpen is het bijwonen van de informatieavond verplicht.
Wij zien u als ouder(s) dan ook graag op de ouderavond verschijnen.
•
•
•
•
•
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05-09-2019
10-09-2019
11-09-2019
12-09-2019
13-09-2019

Ouderavond
Ouderavond
Ouderavond
Ouderavond
Ouderavond

MO
MO
MO
MO
MO

&
&
&
&
&

JO08-09
JO10-11
JO12-13
JO14-15
JO17-19

-

aanvang
aanvang
aanvang
aanvang
aanvang

19:30
19:30
19:30
19:30
19:30

INTERNE COMPETITIE JO7-PUPILLEN

Voor het 15e seizoen hebben we een interne 4 tegen 4 competitie voor onze JO-7
voetballers. Onder de naam “ING League” spelen deze kinderen wekelijks een wedstrijd op
kleine veldjes met namen uit de Champions League. Met gebruikmaking van de opgedane
ervaring in de afgelopen 14 jaar zullen wij trachten ook het komende seizoen weer tot een
succes te maken.
De invoering van de nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen heeft tevens geleid tot
aanpassingen in onze interne competitie, de ING-league. Deze spelertjes blijven wel 4
tegen 4 wedstrijden spelen, maar ook hier worden de veldjes kleiner en worden er
veranderingen in de spelregels doorgevoerd. Ook hier worden de adviezen van de KNVB
gevolgd.
Wij roepen de ouders van de kinderen die in de onderlinge competitie gaan spelen
dringend op de ouderavond op 06 september 2019 om 20:00 uur bij te wonen.
U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.
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NIEUWE 8-9 VOETBAL

Door de KNVB is in het amateurvoetbal vanaf het seizoen 2017/2018 gestart met nieuwe
wedstrijdvormen voor pupillen. Ook aankomend seizoen zal deze spelmethode weer plaats
vinden. Kinderen van 7 en 8 jaar (de categorieën ‘onder 8 en onder 9’) spelen ook nu
weer wedstrijden van 6 tegen 6. De doelstelling is dat de kinderen vaker aan de bal
komen, meer dribbelen, schieten, samenspelen en scoren.
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SCHEIDSRECHTERS

Er wordt veel gedaan om scheidsrechters op te leiden binnen onze vereniging. Dat houdt
wel in dat we vaak jeugdige scheidsrechters hebben, die ook nog in een leerproces zitten.
Wij verwachten dat de Jodan Boys leiders en zeker ook de ouders hiervoor begrip hebben.
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TEAMS ZONDER LEIDING

In de bijlage “voorlopige teamindelingen” zijn naast de spelers ook de leiders voor het
komende seizoen vermeld. Heeft het team van uw kind nog geen leider(s), dan is het tot
op heden niet gelukt iemand bereid te vinden voor deze taak. In dat geval verzoekt de
commissie u te overwegen deze taak (of een deel daarvan) voor uw rekening te nemen.
Teams zonder leider(s) kunnen niet starten met het spelen van wedstrijden!
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SPONSOREN

Het Jeugdbestuur kan dankbaar gebruik maken van een deel van de gelden die door
sponsoren worden binnengebracht. Zonder deze gelden zouden geen activiteiten kunnen
worden ontplooid. Daarnaast zoeken wij voortdurend naar sponsors voor bijzondere
gelegenheden, bijvoorbeeld het pupillenkamp of junioren trainingskampen. Aanbiedingen
en suggesties zijn welkom via jeugdbestuur@cvvdejodanboys.nl .
Tevens bestaat de mogelijkheid een team te sponsoren met kleding voorzien van reclame.
Informatie hierover kunt u verkrijgen bij de sponsorcommissie.
sponsorcommissie@cvvdejodanboys.nl
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AFSPRAKEN EN REGELS

• Behandel elkaar en bezoekers met respect.
• Gebruik geen geweld of scheldwoorden.
• Pleeg geen diefstal of vernielingen.
Bij diefstal zal directe verwijdering van de vereniging volgen.
Schade zal verhaald worden op de veroorzaker.
• Neem geen waardevolle spullen mee naar het veld.
Mocht dit toch een keer gebeuren lever deze dan in bij de leider of trainer.
• Zoek bij problemen altijd contact met een leider, trainer of iemand van het
Jeugdbestuur.
• Misdragingen op en rond de velden zullen streng worden aangepakt.
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• Teamleiding is verantwoordelijk dat de kleedkamer normaal gebruikt en netjes achter
gelaten wordt. Breng de kleedkamersleutel, na gebruik, terug in de commissiekamer.
• Zorg dat je op tijd bent voor zowel de training als de wedstrijden. De leiders bepalen
het tijdstip van verzamelen.
• Afmeldingen voor wedstrijden uiterlijk op donderdagavond voor 20:00 uur bij de leider
van je team! Niet opkomen dagen zonder afmelding zal consequenties hebben
voor volgende wedstrijd(en). De sancties zijn als volgt bepaald:
1 x niet komen opdagen = automatisch 1 wedstrijd schorsing
2 x niet komen opdagen = automatisch 2 wedstrijden schorsing en gesprek ouder(s).
3 x niet komen opdagen = langdurige schorsing.
• In de ING League wordt gebruik gemaakt van kleding geleverd door de sponsoren. Na
afloop van de wedstrijd wordt deze kleding weer ingeleverd bij de teamleider. Deze
zorgt ervoor dat de team-tas bij een “kleding/was-ouder” terecht komt. Ook dit jaar zal
binnen het team een ouder om de beurt de kleding wassen en op woensdagmiddag
weer meenemen naar Jodan Boys (s.v.p. niet pas de zaterdag er op)
• Kleding tijdens de trainingen moet aan de weersomstandigheden worden aangepast.
Volg hierbij zoveel mogelijk het advies van je trainer. Te warme kleding kan net zo
ongezond zijn als te koud gekleed gaan.
• Wij adviseren om op het kunstgras daarvoor bestemde kunstgrasschoenen te dragen,
dit voorkomt onnodige blessures.
• Voor de KNVB-competitiewedstrijden is het dragen van een officieel Jodan Boys tenue
verplicht.
• Het dragen van sponsorkleding is alleen toegestaan voor, tijdens en na de wedstrijd.
Het is niet toegestaan deze kleding in de vrije tijd en met trainingen te dragen. Mocht
dit toch gebeuren zal de speler hierop aangesproken worden. Mocht dit niet helpen dan
volgt er een gesprek. (Evt. met de ouder(s)/verzorger(s)).
• Voor spelers die in een gesponsord Jeugdteam spelen, is het verplicht een eigen Jodan
Boys tenue te bezitten. (met uitzondering van de spelers van de ING League). Dit in
verband met oefenwedstrijden, extra wedstrijden en/of meespelen bij een ander team.
• Douchen na iedere training en een wedstrijd wordt aanbevolen. Trainers kunnen
degene die niet douchen niet verplichten, maar zullen dit wel melden aan de leiders van
de teams. Na een uitwedstrijd stappen we weer in de auto. Het is dan wel zo fris om
dan eerst onder de douche te zijn geweest. Als je niet bent wezen douchen dan kan
een chauffeur je weigeren mee te nemen.
• Vervoer bij uitwedstrijden is een gezamenlijke inspanning. Alle ouders/spelers worden
geacht hun steentje daaraan bij te dragen. Coördinatie hiervan is een taak van de
teamleider. Tevens willen wij spelers/ouders attenderen op de bij de wet vastgelegde
veiligheidsaspecten. Zoals het verplicht dragen van een veiligheidsriem en dat kinderen
(vooral JO9 pupillen) met een lengte minder dan 1.35 verplicht op een stoelverhoger
dienen te zitten.
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Bron: ANWB. (kinderen kleiner dan 1,35 meter moeten in een goedgekeurd en passend kinderzitje zitten.
Goedgekeurd zijn zitjes met labels ECE R44/03 en R44/04 geschikt voor lengte en gewicht van het kind).

• Bij uitwedstrijden maken we gebruik van auto’s van ouders. Het is absoluut niet
toegestaan om in voetbalkleding en met voetbalschoenen, die tijdens een wedstrijd
gedragen zijn, nog aan te hebben tijdens de autorit. Het is dus verplicht om altijd
schone kleren en schoenen bij je te hebben. Wie dit niet heeft kan worden geweigerd.
De commissie zal hier eveneens op toezien en zonder pardon spelers uitsluiten van het
spelen van de betreffende wedstrijd.
• Wanneer Jodan Boys-teams een andere vereniging bezoeken voor een wedstrijd,
gedragen de spelers, begeleiders en ouders zich altijd onberispelijk. JIJ bent het
visitekaartje van de Jodan Boys. Uiteraard zorgen spelers en ouders ervoor dat zij
aanwezig zijn op de door de leider vastgestelde vertrektijd.
• Een dringend verzoek aan eenieder om zich voor, tijdens en na de wedstrijd niet met
de opstelling, het wisselbeleid of de wedstrijdtactiek te bemoeien. De leiders bepalen de
opstelling. Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij het dienstdoende
commissielid (te vinden in de commissiekamer).
14

VEILIGHEID & PREVENTIE

Door de vereniging zijn en worden op vele fronten maatregelen getroffen om de veiligheid
van leden en hun bezittingen te verhogen. Regelmatig investeert de vereniging in zaken
die de veiligheid dienen te bevorderen. Denk hierbij aan EHBO en andere middelen zoals
camera’s en alalrm. Toch zal een deel van de preventie ook de verantwoordelijkheid van
de leden zelf blijven.
Denk hierbij aan:
- fietsen altijd op slot en plaatsen in de rekken van de fietsenstalling.
- bij wedstrijden geld inleveren per team (gebruik de kluisjes in de kantine).
- bij wedstrijden en trainingen is het beter geen dure merkkleding en zeker geen
waardevolle spullen (GSM, Smartwatch, etc.) in de kleedkamer achter te laten.
-

Neem deze gewoon niet mee.

sleutels kleedkamers niet aan derden geven.
verdachte omstandigheden direct melden bij een commissielid of beveiliging.
niet parkeren op het Verkennerspad (route brandweer/ambulancediensten).
pupillen afhalen na de trainingen, vooral in de winterperiode.
verboden te roken in kantine, kleedkamers, bestuursruimten en op kunstgrasvelden.
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OVERIGE AANDACHTSPUNTEN

Mochten er zich problemen voordoen m.b.t. de gezondheid of leefomstandigheden van uw
kind, dat voor ons van belang is om te weten, gelieve dit dan door te geven aan de
coördinator van de geleding waar uw kind in speelt. (zie par. 1. “Samenstelling
Jeugdbestuur”)
De rust bij de 8-9-10-11 en 12 thuiswedstrijden zal vaak op het veld plaatsvinden.
Voor drinken wordt gezorgd. Deze maatregel is bedoeld om tijd te sparen gezien het
overvolle programma op onze velden en om zo het uitlopen van wedstrijden zo veel
mogelijk te voorkomen.
Al een aantal seizoenen proberen we de middenlijn op het veld vrij te houden tijdens
8-9-10-11 en 12 wedstrijden op twee halve velden. Dit is een KNVB-richtlijn. Als leiders of
ouders op de middenlijn staan is dat zeer storend. Help de spelbegeleiders of
scheidsrechters dit te handhaven door het zelf niet te doen en de tegenstander daarop te
attenderen.
Bij 10/11 wedstrijden worden geen strafschoppen genomen na afloop van de wedstrijd.
Soms zijn de tegenstanders dit niet gewend en kan het irritatie opleveren. Help ook hier
onze scheidsrechters door er zelf niet op aan te dringen en de tegenstander uit te leggen
dat het de regel is en dat we er ook geen tijd en veldruimte voor hebben.
Let op: Heeft uw zoon of dochter vorig seizoen in de onderlinge competities gespeeld bij
de ING League en gaat hij/zij komend seizoen over naar de 8-9 pupillen KNVB-competitie,
dan moet u een Jodan Boys tenue aanschaffen. Er mag alleen gespeeld worden in de
officiële kleding van onze vereniging.
Alle teamkleding van de Jodan Boys is van het merk Hummel. Voor de levering zijn
afspraken gemaakt met Go Sport en kunt u deze online bestellen.
https://clubs.deventrade.com/nl/jodan-boys/
Op zaterdag 31 augustus 2019 organiseert Jodan Boys een “kleding pasochtend”.
Van 09:00 tot 12:00 kan iedereen kleding passen bij de club. U kunt direct de kleding
bestellen die ochtend middels een formulier of direct op de website. Tevens organiseert
Jodan Boys gaande het seizoen een aantal avonden waar u kleding kan passen en ook
weer direct bestellen. Wij hopen op deze manier leden het gemakkelijker te maken om de
juiste keuze te maken.
(Let op: dit geldt niet voor sponsorkleding, enkel voor het eigen tenue of trainingskleding)
Op deze manier probeert Jodan Boys kwalitatief goede kleding tegen een, voor leden en
sponsoren, zo laag mogelijke kosten ter beschikking te stellen. Voor de uitstraling is het
belangrijk dat eenieder binnen de vereniging zich ook kleedt volgens deze kledinglijn.
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Tot slot een tip
Lees niet alleen de inhoud over de jeugd en al zijn activiteiten in deze Telex, maar neem
ook kennis van diverse belangrijke en actuele informatie op de website van onze
vereniging www.cvvdejodanboys.nl Het kan belangrijk voor u zijn!
Voor jeugdzaken en jeugdnieuws klik op het tablad JEUGD.
Begin september 2019 zal Jodan Boys ouderavonden organiseren. Op deze avond krijgt u
alle benodigde informatie en wordt u wegwijs gemaakt bij wie u moet zijn binnen de
Jodan Boys. Deze avond is niet vrijwillig maar verplicht voor de ouders binnen de jeugd.
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BIJLAGE 1: TRAININGSSCHEMA SEIZOEN 2019-2020

Het trainingsschema is bekend, kijk voor tijden en velden op de website van CVV de Jodan Boys.
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BIJLAGE 2: INDELINGEN JEUGDTEAMS 2019-2020
JODAN BOYS KABOUTERS

Pagina 14

JO-7 ING LEAGUE
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INDELING JO8-9 TEAMS

Teams die geen leider(s) hebben kunnen niet starten aan de beker/competitie wedstrijden.
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INDELING JO10-11 TEAMS
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INDELING JO12-13 TEAMS
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INDELING JO14-15 TEAMS

Teams die geen leider(s) hebben kunnen niet starten aan de beker/competitie wedstrijden.
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INDELING JO17 TEAMS

Teams die geen leider(s) hebben kunnen niet starten aan de beker/competitie wedstrijden.
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INDELING JO19 TEAMS

Voor meerdere teams zoeken wij nog trainers!
Meer info is te verkrijgen bij technisch coordinator of bij de geledingscoördinator.

Pagina 21

INDELING MEISJES TEAMS
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VACATURES:
Het Jeugdbestuur is op zoek naar ouders die als gastvrouw/heer op zaterdag willen
assisteren bij commissiekamer diensten.
Geinteresseerd, meld je aan via jeugdbestuur@cvvdejodanboys.nl
U kunt zich ook inschrijven via de website, klik op vrijwilligers

Binnen het Jeugdbestuur zijn de volgende functies nog beschikbaar:
•
•
•
•
•
•

Gastvrouw/heer op de zaterdag
Trainers
Coordinator JO8
Wedstrijdsecretaris JEUGD
Tech. Coordinator JO09-10
Ondersteunende taken

Als U als vrijwilliger liever bardiensten doet kunt u zich aanmelden bij de
barcommissie via het mailadres beheerder@cvvdejodanboys.nl
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Het Jeugdbestuur wenst al zijn spelers en aanhang een plezierig en sportief seizoen toe.
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