
 
Aan:  Contactpersonen jeugdteams sv Enter 
Van:  Technische Commissie en Jeugdbestuur 
 
Inleiding 
Het seizoen 2016 – 2017 staat voor de deur en het lijkt ons goed als JB en TC om een 
aantal nieuwe afspraken en acties met jullie te delen. 
Belangrijkste item is dat wij de communicatie dit jaar anders gaan doen. Waren jullie gewend 
dat alle leiders en trainers van de teams geïnformeerd werden, vanaf heden geldt er per 
team 1 aanpreekpunt. Dat aanspreekpunt bent u voor uw team. Mocht je willen dat een 
ander die rol op zich neemt, dan moet je een andere naam doorgeven aan de TJC. 
 
Belangrijk is dat je ook deze informatie deelt met alle trainers en leiders die betrokken zijn bij 
je team. Inmiddels hebben de TJC’s de jeugdige trainers geïnformeerd welk team zij dit jaar 
trainen 
 
Wat houdt deze taak in? 
Bovenstaande houdt in dat de informatie uitsluitend naar jou toe gaat en dat jij je 
collega leiders en of trainers moet informeren. Vanuit JB / TC komt er een groepsapp en 
groepsmail per Technisch Jeugd Coördinator. Alle informatie dien jij te regelen met je 
collega leiders en of trainers. Wij adviseren je om daar een groepsapp voor te maken; ook 
de communicatie per mail kun je zo verzorgen. 
Toegevoegd vind je een Excellijst met een totaaloverzicht van leiders en trainers. In de 
subbladen Trainers en Leiders is jouw naam groen gearceerd en daarmede ben jij ons enige 
aanspreekpunt. Ook vind je hier de trainingstijden en velden waarop je team traint. Houd je 
exact aan dit schema; op bepaalde tijdstippen is het extreem vol.  
 
Om welke informatie gaat het? 
We noemen een aantal voorbeelden:  

 uitnodigingen bijeenkomsten, cursussen, vergaderingen 

 wedstrijdprogramma; afgelastingen  

 overzichten, namen en adressen 

 verschuiven en wedstrijden, trainingen 

 programma jeugdactiviteiten (bv bingo, filmavond, Sinterklaas etc.) 
 
Er zijn nog paar andere middelen m.b.t. communicatie. De Website en Facebook, maar ook 
de app sv Enter en voetbal.nl. Op die laatste 2 vind je uitslagen en wedstrijdprogramma’s. 
Daarnaast vind je hierbij toegevoegd het document “Teamafspraken”, dat je kunt gebruiken 
richting ouders en of spelers. Dit document kun je bewerken op de manier die jij wilt. 
 
Actuele zaken 
Trainingen 
Trainers van selectieteams bepalen zelf wanneer zij beginnen met de trainingen. 
De training van de niet-selectieteams start in de week van 29 augustus. In die 1e week zijn 
de TJC’s aanwezig om de trainers op weg te helpen. In onderling overleg met de trainers kan 
eerder begonnen worden, maar uitsluitend als die trainers dat willen. Stem dat onderling af 
met elkaar, maar dan moet je ook zelf regelen dat die jeugdige trainers kunnen beginnen 
(sleutels, ballen, hesjes etc.). 



 
Keeperstraining 
2 van de 4 keeperstrainers zijn in september op vakantie; om die reden trainen voorlopig 
alleen de keepers van de selectieteams, mogelijk nog aangevuld indien er ruimte is. 
Informatie via de keeperscoördinator volgt over aanvang van die trainingen. Voor alle 
jeugdkeepers (A tm E) volgt er nog een informatiebijeenkomst omdat wij een aantal zaken 
betreffende de keeperstraining moeten optimaliseren. De bijeenkomst vindt plaats op 31 
augustus om 19.30 uur. Informeer jullie keepers daarover. Aanwezigheid verplicht.  
 
Trainersgroep 
Wij hebben dit jaar grote inspanning gedaan om trainers te krijgen. Veel jeugd helpt ons daar 
gelukkig bij. Dit is ook een mooie investering in de toekomst.  Wij willen graag het volgende 
benadrukken: uitgangspunt is dat trainingen in de F uitsluitend door ouders geregeld moeten 
worden. Vanuit de club komt daar geen aanvulling, omdat wij trainers hard nodig hebben in 
de ander groepen en het  normaal vinden dat ouders de  F trainingen verzorgen; zeker met 
de aangeboden cursus (zie hierna) mag dat geen probleem zijn. Mocht 2 x trainen niet 
lukken, dan is er 1 x trainen bij de F groep. Vanaf de E groep zullen we wat concessies 
moeten doen, maar ook daar ligt de kern op ouders die trainen. Als in de E groep geen 
ouder/leider beschikbaar is als trainer, gaat de training alleen door als er een ouder als 
toezichthouder aanwezig is. Jeugdtrainers doen geen training zonder begeleiding van 
ouders/leiders bij de E groep. 
 
Trainerscursus 
Er zijn ook veel nieuwe trainers. Ter ondersteuning van hoe je een training opzet, is er op 
vrijdag 26 augustus van 19.00 – 21.00 uur een bijeenkomst in het clubgebouw. De 2e 
avond volgt waarschijnlijk op 9 september en dan is er praktijk op het veld. De cursus staat 
onder leiding van René ten Broeke. 
 
Kleding, ballen, sleutels etc. 
Margriet van Otten is op woensdag 10 en 17 augustus van 19.00 – 20.00 uur aanwezig 
om jullie te helpen met verstrekken van sleutels voor ballenhok, ballen, kleding etc. Zorg dat 
je dat tijdig regelt of iemand van je team.  
 
Bekerprogramma en verplaatsen wedstrijden 
Het bekerprogramma begint al op 20 augustus. Velen zijn dan nog op vakantie. Dat betekent 
soms improviseren om teams te krijgen. Stem af met collega-leiders als er problemen zijn en 
sta spelers af aan andere teams. Verschuif zo min mogelijk; leidt tot veel organisatorische 
problemen met name gedurende bekerprogramma (wedstrijden en ook trainingen vergt 
capaciteitsproblemen) 
Wedstrijden in de vakantieperiode en tijdens de Enterse dagen zullen we zelf moeten 
verplaatsen in overleg met de tegenstanders. 
Uitwedstrijden: 
Hiervoor kan de leider zelf afspraken maken met secretaris tegenstander. Informeer Nico 
Essink altijd over een wijziging. 
Thuiswedstrijden: 
Alvorens contact te leggen met een club over een wijziging, vooraf altijd contact met Nico 
i.v.m. de bezetting van de kleedkamers en velden. 
Bij capaciteitsprobleem met kleedkamers moeten bij volle kleedkamers de trainende teams 
thuis douchen. 
Verzoek tot verplaatsingen moet de leider vroegtijdig aangeven... ! 
  
Zie ook boekje Teamafspraken over algemene informatie m.b.t. verschuiven wedstrijden. 
 
 
 



Wijzigingen 
Zijn er wijzigingen in bv aan- en of afmeldingen spelers, mailadressen, telefoonnummers e.d. 
geef dat door aan door aan je (zie hieronder). Mailadressen en telefoonnummers vind je op 
de Website. 
 
Tot slot 
Wij zijn er van overtuigd dat deze nieuwe werkwijze sneller en effectiever is: mogelijk is het 
even wennen en vraagt het van jou een paar extra acties. Wij vertrouwen op je medewerking 
en wensen jou en je team een mooi seizoen toe. Heb je nog vragen, wend je dan tot je TJC. 
Mogelijk zijn er ook nog groepsbijeenkomsten bij de onderbouw. Dat hoor je van je TJC. 
Voor (nieuwe) leiders: zie Website met info over coachboekje. 
 
Jeugdbestuur 
Arjan Rosman                   Voorzitter JB  Paul Diepenmaat     Voorzitter TC 
Nico Essink                       Wedstrijdzaken  Jordy Wijnen            Coördinator Mini’s 
Henk Olde Olthof              TJC A groep (JO19) Wouter Roetgering   TJC E groep (JO11) 
Richard Schreijer              TJC B groep (JO17)       Erik Stegeman          TJC F groep (JO9)  
Marco Borggreve              TJC C groep (JO15)      Gerald Schrooten      Coördinator Keepers 
Michel Brinks                    TJC D groep (JO13) 


