Jaarverslag Jeugdafdeling Seizoen 2016/2017
Vanaf dit seizoen is afscheid genomen van de benamingen A-B-C enz. en zijn de termen
Jo19 - Jo17 enz. in gebruik genomen. Dit was nog erg wennen voor iedereen.
We zijn het seizoen gestart met 36 en geëindigd met 37 jeugdteams, en 45 mini's. Omdat bij
de mini's de start van een mooie voetbalcarrière begint, zowel voor spelers als voor trainers,
is het belangrijk dat hier de begeleiding voor de trainers goed is. Hierbij is heel belangrijk de
ervaring van Jan van Berkel, de coördinator van de mini's. We hebben afscheid genomen
van Esther van Berkel die vele jaren bij Brabantia actief is geweest. Afgelopen seizoen is het
nog niet goed gegaan met het werven en behouden van trainers voor de mini's.
Er moest een nieuwe benadering naar de trainers komen om deze beter te motiveren.
Het blijft toch steeds weer een probleem om trainers te vinden en te behouden. Hierdoor
moet regelmatig een coördinator of jeugdbestuurslid bijspringen. Wij zijn daarom blij met een
oudgediende als Henk Burgers die de werkzaamheden als jeugdtrainer weer heeft opgepakt.
We hebben veel last gehad van een regelmatige afwezigheid van de terreinchef, waarbij de
jeugdafdeling vaak heeft moeten bijspringen.
Vanaf dit seizoen wordt gewerkt met een vragenlijst zodat er een bestand kan komen met
vrijwilligers met verschillende vaardigheden. Ouders worden ook geïnformeerd dat hun kind
sneller kan worden geplaatst als de ouder trainer/vrijwilliger wordt bij Brabantia.
Halverwege het seizoen is afscheid genomen van Peer van Heertum, coördinator bij de
recreatieve bovenbouw. Hij heeft zich vele jaren als trainer en coördinator ingezet voor
Brabantia. Er wordt ook gezocht naar een selectiecoördinator voor de Jo9 en Jo11.
Dit seizoen is gestart met "de coach maakt het verschil" een sessie van 3 trainingen, welke
wordt gegeven door PSV trainers.
6 Trainers zijn geslaagd voor de pupillencursus.
Dit jaar was iedereen in de ban van de voetbalplaatjes van Jumbo.
Ondanks dat de achterstandslijst steeds korter wordt, blijft het innen van de contributie een
tijdrovend en soms lastig karwei.
Omdat er een onderzoek gaande was naar de onveiligheid van rubber korrels op het
kunstgras, werden wedstrijden en trainingen regelmatig verplaatst naar de natuurgrasvelden.
Uiteindelijk bleek na uitgebreid onderzoek dat de kunstgrasvelden weer gebruikt mochten
worden.
Ook dit seizoen zijn de normen en waarden regelmatig geschonden. Van lastige spelers tot
bedreigingen van ouders naar de scheidsrechters. Hierdoor is een scheidsrechter bij de
jeugd gestopt.
Er hebben zich een aantal jongens aangemeld als beginnende jeugdscheidsrechter.
Zij gaan starten met het fluiten van de Jo8 en Jo9 wedstrijden. Zij doen het erg goed en
zullen volgend seizoen een opleiding gaan volgen. Voor de begeleiding van deze
jeugdscheidsrechters zijn we nog op zoek naar een scheidsrechterscoördinator.
Het BVO toernooi aan het begin, en de thuistoernooien aan het eind van het seizoen zijn
weer goed en gezellig verlopen.
Het jeugdbestuur bedankt alle trainers en vrijwilligers die wederom een prachtig voetbaljaar
mogelijk hebben gemaakt.

