
Het eerste kwart van de competitie van de onderbouw zit er weer op,

en de tweede is al weer van start gegaan. Op deze manier worden de

spelers tussentijds ingedeeld op hun eigen niveau en spelen ze tegen

teams die passen bij hun kwaliteiten op het voetbalveld. Op deze

manier wil de KNVB borgen dat het voetbalplezier voor iedereen geli jk

is, en er wedstri jden gewonnen en verloren worden ti jdens de

competitie.

Sinds het weekend van 6 november zijn er weer extra corona-

maatregelen ingegaan, waar ook wij als vereniging mee te maken

hebben. Gelukkig kunnen de begeleidende vri jwil l igers zich vri j

bewegen over het sportpark. Maar moet je bij het betreden van de

kantines en  kleedkamers toch je corona toegangsbewijs tonen als je 18

jaar of ouder bent. Elke vereniging waar je heen gaat zal de regels

anders interpreteren en opvolgen. Toon hier je begrip voor en werk hier

netjes aan mee. Het meeste werk op de sportparken wordt gedaan door

vri jwil l igers, en niemand zit te wachten op gezeur.

Laten we met onze blik op de horizon hopen dat we niet weer de

competitie sti l  hoeven te leggen en we dit seizoen met zijn allen

lekker voetballend kunnen voortzetten. Laten we, door ons - met zijn

allen - aan de basisregels te houden en begrip te tonen voor een

ander, hier ons steentje aan bij dragen!
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Ook dit jaar doet JVZ weer mee aan de Grote Clubactie. 

Ons streven is om zoveel mogelijk loten te verkopen, zodat er financiële 

middelen beschikbaar komen die gebruikt kunnen worden om het voetbal

voor de jeugd in Zuidwolde e.o. leuker te maken!

Van elk lot dat er verkocht wordt gaat 80% van de omzet direct naar JVZ (per lot van € 3,- is

dat € 2,40). Via de QR-code* die voorop elk boekje staat kunnen familie, vrienden en buren

gemakkeli jk online loten kopen. Ook kan met pen nog een lot worden gekocht. Tot nu toe is

er met alleen de online verkoop al ruim € 1000,- opgehaald! 

Het is alweer bijna ti jd om de boekjes in te leveren, dus we wensen jull ie nog even heel veel

succes met de verkoop!

En bij deze wil len we jull ie graag even helpen herinneren dat het team dat gezamenlijk de

meeste loten verkoopt in het voorjaar een eredivisiewedstri jd mag bezoeken. Op dit moment

zijn de drie teams met de hoogste verkoop: JO08-1, JO09-3 en JO09-2. 

DE GROTE CLUBACTIE

WEDEROM SUCCESVOL

Tot 23 november kunnen jull ie online loten verkopen

met de QR-code. De papieren loten moeten nog

worden ingevoerd en daarom verzoeken wij jul l ie om

het boekje/de ingevulde loten UITERLIJK ZATERDAG

14 NOVEMBER bij ons weer in te leveren. In de

ontvangstruimte van JVZ staat een box waar je je

boekje kunt achterlaten.

 

 

BOEKJE INLEVEREN

Koop  tot  23  november  een  l o t
v ia  deze code  om JVZ te

steunen :



We nemen graag nogmaals de gelegenheid om

jull ie allemaal te wijzen op het volgende: 

Op steeds minder openbare plaatsen wordt het

roken nog toegestaan. Wij als bestuur van JVZ

vinden ook dat roken en jeugdvoetbal niet samen

gaan. We snappen dat roken voor sommigen van

ons hoort bij de geneugten des levens en dit is ook

zeker niet belerend bedoeld, maar laten we aan

onze jeugd proberen het goede voorbeeld te

geven. Met ingang van het nieuwe seizoen zal op

de zaterdagmorgen tot het middag uur, een niet

roken beleid worden gevoerd door JVZ. Voor

degenen die nog wel wil len roken, worden

verzocht dit buiten het sportpark te doen.

TEAMFOTO'S

Door een samenloop van omstandigheden en de aanwezigheid van corona zijn wij

er als vereniging aan het begin van de afgelopen competities niet in geslaagd om

teamfoto’s te maken. Gelukkig is het ons inmiddels gelukt om dit te plannen:

zaterdag 4 december en zaterdag 11 december zetten wij al onze teams op de

foto! 

Ivm de AVG-wetgeving moeten wij van elk l id (of zijn of haar ouders) dat op de

foto komt toestemming hebben voor wij de foto verspreiden op bijvoorbeeld onze

website en sociale media. Daartoe zal elke trainer/leider van het team een li jst

rond laten gaan.

HET NIET-ROKEN-BELEID



Binnenkort organiseren wij een gezell ige avond voor alle

vri jwil l igers die binnen JVZ actief zijn. Zet de datum dus vast in

je agenda! 

Zaterdag 22 januari

18:00 - 23:00 uur

Sportpark Woltingeslag

VRIJWILLIGERSAVOND JVZ

LODEWIJK VOLGT DE HJO-OPLEIDING

Afgelopen september is Lodewijk Danser, onze Technisch Jeugdcoördinator

Onderbouw, begonnen met begonnen met de KNVB cursus Hoofd

Jeugdopleiding B. De HJO ontwikkelt en bewaakt de rode draad binnen de

jeugdopleiding, zorgt voor verbeterde doorstroom naar de senioren én draagt

bij aan betere trainers.

Lodewijk: "Tijdens de 4e

bijeenkomst was JVZ

gastheer en mocht ik samen

met Mariëtte Buning, Henri

Kramer, Sjaak Pronk en Frans

Capellen de groep met mijn

mede-cursisten ontvangen in

de kantine van vv

Zuidwolde. Tijdens de

opleiding kri jg ik handvatten

aangereikt zodat we samen

de vereniging naar een

hoger plan kunnen ti l len."


