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Nieuwsbrief Jeugd VV Holten  
Februari 2019 

Het is al weer even geleden maar hier is dan weer een nieuwsbrief met daarin het laatste 

nieuws over ontwikkelingen binnen de jeugdafdeling van VV Holten.  

Het streven is om 2x per jaar een nieuwsbrief te verspreiden waarin aandacht wordt aan de 

actuele onderwerpen die spelen binnen de jeugdafdeling; zowel waar het gaat om 

praktische zaken als inhoudelijke onderwerpen. 

SAMENSTELLING JEUGDCOMMISSIE 

Wij zijn blij om te melden dat we er in geslaagd zijn om een opvolger te vinden voor Erwin 

Piek, Dennis van Wieringen heeft 1 december 2018 het stokje over genomen van Erwin en 

zal per direct het aanspreekpunt zijn voor de JO9, JO10, JO11, JO12 en JO13. Dat 

betekenend dat we bijna al functies ingevuld hebben en we alleen nog op zoek zijn naar 

een coördinator voor de JO8, JO7 en de inloopgroep. Rene van der Meer fungeert 

momenteel nog als interim. 

Hieronder de samenstelling van de Jeugdcommissie zoals die op dit moment is. Check even 

goed de mailadressen, door de komst van Dennis en de vorming van een JO12 gaan m.i.v. 

1 februari over nieuwe mailadressen voor de coördinatoren. 

SAMENSTELLING JEUGDCOMMISSIE PER 01-12-2018 

Voorzitter: Arno Reusink  
voorzitter-jeugd@vvholten.nl 
 

Secretaris: Linda Tuitert 

jeugdsecretaris@vvholten.nl 
 

Wedstrijdsecretaris: Rene van der Meer  

wedstrijden-jeugd@vvholten.nl 
 

Jeugdcoördinator JO19, JO17 en 
JO15: 
 

Ron Hulleman  
junioren@vvholten.nl ( per 1-02-2019) 

 
Jeugdcoördinator JO13, JO12, 

JO11, JO10 en JO9 

Dennis van Wieringen 

pupillen@vvholten.nl ( per 1-02-2019) 

 

Jeugdcoördinator JO9, JO8 en 
JO7: 

Vacature. Interim Rene van der Meer   
minipupillen@vvholten.nl ( per 1-02-2019) 

 
Voorzitter technische 

commissie: 

 
Rob Keijzer 

tc@vvholten.nl 
 

Voorzitter/secretaris VOJAC: 
 
 

Jeugdcoördinator keepers: 

Remco Jansen 
voorzitter-vojac@vvholten.nl 
 

Martin Scheperman 
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VACATURES AFDELING JEUGD SEIZOEN 2018-2019 

Binnen de Jeugdcommissie (JC) hebben de volgende vacature: 

 Jeugdcoordinator JO7-8 en inloopgroep, binnen de Jeugdcommissie en 

Technische Commissie  zijn we per direct op zoek naar een coördinator JO7-8 en 
inloopgroep. Hij of zij is het aanspreekpunt voor leiders en trainers binnen deze 

leeftijdscategorie. Verder ben je betrokken bij de besluitvorming en ontwikkeling van 
het jeugdvoetbal bij V.V.Holten en maak je deel uit van de jeugd en technische 

commissie. Het is een functie die gemiddeld 1 a 2 uur per week aan tijd in beslag 
neemt, daarnaast wordt er 1x in de maand vergaderd. Belangstellenden voor deze 
functie kunnen hiervoor contact opnemen met Arno Reusink, tel.nr.06-43555003 of 

kunnen een mail sturen naar voorzitter-jeugd@vvholten.nl. 

 

VACATURE WEBSITE / ONLINE COMMISSIE  

Voor de website/online-commissie zijn wij op zoek naar een ouder / verzorger die 
mee wil denken bij het verbeteren van onze website en bij het verkrijgen van meer 
content (nieuws). Het gaat hierbij om een functie die niet al te veel tijd in beslag 

neemt en gemiddeld komt de website/online commissie 1 x in de 2 maanden bij 
elkaar voor een kort overleg. Belangstellenden kunnen contact opnemen met 

jeugdvoorzitter Arno Reusink, tel.nr.06-43555003 of stuur een mail naar voorzitter-
jeugd@vvholten.nl. 

Naast de bovengenoemde vacatures zijn we natuurlijk ook altijd op zoek trainers, leiders, 

scheidsrechters, kantine personeel. Belangstellende kunnen contact opnemen Arno 
Reusink, tel.nr.06-43555003 of kunnen een mail sturen naar voorzitter-jeugd@vvholten.nl. 

 

 

Agenda 2018-2019 

Datum  Activiteit 

    

30-mrt VTT toernooi JO17 / JO15 

1-jun VTT toernooi Ned.kamp.JO10 

8-jun Allard van Bruggen toernooi 

15-jun Stratenvoetbal  

22-jun Tentenkamp 

23-jun Tentenkamp 

 

 
 
Trifitt weer gestart met verzorging bij VV Holten. 
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Net als voorgaande jaren is Fysiotherapie en kinderfysiotherapie Trifitt ook dit seizoen weer  
elke dinsdagavond aanwezig zijn op Meermanskamp voor de verzorging. Op deze avond 

kunnen spelers van alle elftallen terecht voor een sportblessure. Er zal een screening van 
de klacht worden gedaan en indien nodig direct een behandeling worden gegeven. Ook kan 

je hier terecht voor vragen of advies. Dit is geheel kosteloos voor spelers van VV Holten. 
Mocht er een langer behandeltraject nodig zijn kan er een afspraak gemaakt worden in de 
praktijk van Trifitt, maar kan men er ook voor kiezen om een afspraak te maken bij 

FysioPro in Holten. 
  

Fysiotherapie voor volwassenen wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering, wij 
adviseren sporters daarom om goed na te denken of een aanvullende verzekering voor hen 
relevant kan zijn. Bij kinderen tot 18 jaar wordt fysiotherapie 18 keer vergoed vanuit de 

basisverzekering. 
  

Heb je een blessure of advies nog? Aanmelding voor de dinsdagavond kan via je eigen 
trainer/leider, of rechtstreeks bij Robert Oolbekkink.    
  

  
Met vriendelijke groet, 

  
Merel Tuitert 

(Kinder-)fysiotherapeut 
  
Fysiotherapie en Kinderfysiotherapie TriFitt 

  

 
 

 

      
            

VERKLARING OMTRENT GEDRAG (VOG) 

We zijn afgelopen jaar begonnen met het aanvragen van VOG verklaringen voor alle 

vrijwilligers binnen de vereniging (trainers, leiders, scheidsrechters, bestuursleden e.d.) die 

actief betrokken zijn bij het sporten van kinderen. Het NOC*NSF en de KNVB willen een 

veilige omgeving voor alle kinderen creëren in samenwerking met organisaties die 

activiteiten voor kinderen en jongeren tot 18 jaar organiseren. Eén van de middelen om 

een veilige sportomgeving te creëren en seksuele intimidatie te voorkomen, is het vragen 

van een VOG aan de vrijwilligers. Het jeugd- en hoofdbestuur van VV Holten onderschrijven 

deze actie en wil als onderdeel van haar beleid alle vrijwilligers van 16 jaar en ouder, die 

direct of indirect contact hebben met minderjarigen, vragen om een VOG. Een is een 

verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van een bepaalde persoon in het verleden geen 

bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving 

(vereniging). We zijn als VV Holten dan ook zeer trots om te melden dat inmiddels al jeugd 

trainers, jeugdleiders, jeugdscheidsrechters en bestuursleden in het bezit zijn van zo’n VOG 

verklaring. 
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CONTRIBUTIETABEL VV HOLTEN, PER 01-01-2019. 

De contributie wordt bepaald op basis van de leeftijd per 1 januari van enig jaar. 
Bijvoorbeeld: iemand wordt op 2 januari 18 jaar, dan betaald hij of zij in het 
kalenderjaar voor een 17 jarige, dus een junior. 

Contributie per 01-01-2019 Contributie per jaar Contributie per maand 

   

Pupil, JO6 t/m JO13 € 104,00 € 26,00 

Junior, JO14 t/m JO19 , veld of zaal € 133,00 € 33,25 

Junior, JO14 t/m JO19 , veld en zaal € 195,00 € 48,75 

Senior, JO14 t/m JO19 , veld of zaal € 199,00 € 49,75 

Senior, JO14 t/m JO19 , veld en zaal € 265,00 € 66,75 

35+ Dames, competitie midweeks € 133,00 € 33,25 

Niet-spelend €   40,00 € 10,00 

      

KLEDINGPLAN 

Even een kleine herinnering, te kleine of kapotte kleding, kan ook tussentijds omgewisseld 

worden. Verzoeken hiervoor kunnen ingediend worden via: kledingplan@vvholten.nl 

 

AMATEURVOETBAL START OOK IN 2019 NA DE VAKANTIE 

Net als dit seizoen heeft de KNVB samen met amateurclubs besloten om het voetbalseizoen 
2019/’20 later te beginnen en later te eindigen. Het voetbalseizoen begint in het hele land 

vanaf 31 augustus 2019 de bekerwedstrijden. De competitiewedstrijden beginnen vanaf 21 
september.  
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