
Dat het coronavirus en de maatregelen hieromtrent

veel invloed hebben op ons dagelijks leven is iets waar

we inmiddels al aardig aan gewend raken. Voor JVZ

betekent dit dat de competities al meer dan een

halfjaar sti l  l iggen en het wachten is op wat

versoepelingen van de maatregelen dit voorjaar. Toch

zijn er bijna alle zaterdagen voetbalactiviteiten op ons

sportpark. Door de geweldige inzet van onze trainers

en coördinatoren kan er nog steeds worden getraind

en worden er onderling wedstri jden gespeeld.  Gezien

de opkomst en deelname hieraan door onze

jeugdleden, is dit voor iedereen een motivatie om hier

vooral mee door te gaan. Als bestuur zijn wij dan ook

erg bli j  me de inzet van onze trainers en vri jwil l igers.
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De afgelopen maanden hebben er gesprekken plaatsgevonden met de

sponsoren die prijken op de shirts van JVZ. Alle sponsoren hebben

aangeven na dit seizoen hun verbintenis met JVZ te wil len verlengen.

Goed nieuws dus voor JVZ omdat ook wij niet zonder de support

kunnen van sponsoren. 
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Onlangs heeft Henri Kramer aangeven zijn werkzaamheden als Hoofd

Jeugdopleidingen bij JVZ, ook na dit seizoen, voort te wil len zetten. Uiteraard zijn wij

als bestuur hier erg bli j  mee. De samenwerking met Henry verloopt al jaren op een

plezierige wijze en is belangrijk voor onze jeugdopleiding. Ook de samenwerking met

              Lodewijk als coördinator van de onderbouw 

              verloopt erg prettig. De functie wordt goed 

              ingevuld door Lodewijk na het vertrek van Jeffrey.

              Met beide coördinatoren verbonden aan JVZ 

              kunnen we met een gerust gevoel uitkijken naar

              komend seizoen.

              Momenteel vinden ook de gesprekken met de 

              trainers plaats. Er zijn al de nodige gesprekken 

              gevoerd en er staan er nog een aantal gepland. 

              Hiermee hopen we over niet al te lange ti jd de 

              invull ing van de trainers per team klaar te hebben

              voor het volgend seizoen.

Onlangs is het voetbal voor de (bijna)5 & 6-jarige

kinderen weer van start gegaan. Elke zaterdagmorgen

vanaf 9.30 uur worden er een uur lang wedstri jdjes

gespeeld in teams van 4 tegen 4. Hierbij maken de

kinderen vri jbli jvend kennis met voetbal in teamverband

en de regels van het spelletje. Kom gerust eens langs

als het je leuk l i jkt! 

Ps. Ouders mogen helaas niet aan de li jn bli jven staan,

maar kri jgen van de trainer meer informatie over het

verloop van de ochtend als zij hun kind komen brengen.
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We hopen dit seizoen toch nog wedstri jden te 

kunnen spelen! Daarom staat de Regiocup van 

de KNVB in de startblokken. Zodra de versoepelingen het toelaten, kunnen we

starten het spelen van wedstri jden in de regio. Meer informatie over de KNVB

Regiocup lees je op www.knvb.nl/regiocup.

Voetbal verbindt! Op de voetbalvereniging komt de hele buurt samen en is ruimte

voor iedereen. Ook voor diegenen die er misschien niet vanzelfsprekend naartoe

gaan. Daarom organiseert Oranje Fonds samen met de KNVB op zaterdag 12 juni

De Nationale Voetbaldag. Een mooie dag met sportieve activiteiten en

ontmoeting. Van en voor de buurt. Meer informatie volgt, maar schrijf zaterdag 12

juni vast in je agenda! 
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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.
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