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Algemeen 
 
De jeugdcommissie 
Dit is het laatste seizoen dat de jeugdcommissie in zijn oude vorm heeft bestaan. Waarschijnlijk zal het ook 
een van de “raarste” seizoen zijn geweest bij onze vereniging. Vanaf eind maart is er namelijk geen officiële 
wedstrijd meer gespeeld in verband met Covid-19. 
 
Tevens is de ene helft van de jeugdcommissie ( Floris de Graaf en Jurgen Jutten ) bezig geweest met het 
opzetten van de nieuwe organisatiestructuur en de andere helft ( Sander Bergsma en Björn Spijker ) met het 
draaiende houden van de overige zaken. 
 
Het lastige was dat je eigenlijk wel verder wilt en dingen wilt oppakken maar nog niet weet wat de toekomst 
zal brengen met de nieuwe organisatie. Tevens blijkt dat het steeds moeilijker wordt om voldoende vrijwilligers 
te vinden voor het invullen van de vele taken die er zijn. Voorbeeld: van de 8 coördinatorenfuncties die wij 
gewend waren om de diverse leeftijdscategorieën te begeleiden waren er dit jaar maar 4 ingevuld. De andere 
4 zijn ad interim opgepakt door de jeugdcommissie zelf. De invulling als ad interim was erop ingericht dat 
alleen de adhoc zaken werden opgepakt, maar geen structurele zaken. Dit was natuurlijk een verre van ideale 
situatie.  
 
Wij hopen dat dit met de nieuwe organisatiestructuur terugkomt, zodat hiermee een duidelijker en goed 
georganiseerd beleid uit gestippeld kan worden 
 
De Jeugdcommissie (JC) verzorgt de technische en organisatorische zaken voor de jeugdafdeling van Rohda 
Raalte. Tot de hoofdtaken van de JC behoren: de teamindelingen (met uitzondering van de selectieteams), 
het wedstrijdsecretariaat, het contact met de KNVB, de coördinatie van stages en opleidingen en 
ontspanningsactiviteiten. De jeugdafdeling is qua aantal spelers en vrijwilligers de grootste afdeling binnen 
onze vereniging. 
 
Aantal jeugdteams en spelers 
Onze jeugdafdeling is, door de groeiende tak van meisjesvoetbal redelijk stabiel, zowel in spelersaantallen als 
in teams: 
 
 

per 1 juli (aanvang seizoen) 2019/2020 2018/2019 2017/2018 

 teams 

waarvan  
meisjes 
/ dames Teams 

waarvan  
meisjes 
/ dames teams 

waarvan  
meisjes 
/ dames 

O19 4  4  3  
O17 6 1 7 1 8 1 

O15 9 1 9 2 10 2 

O13 5 1 5 1 7 1 

O12 6  6  3  
O11 5  6 1 9 2 

O10 7 1 7  5  
O9 7  7  7  
O8 6  6  6  

 55 4 57 5 58 6 

       

F-league 1  1  1  

       

spelers jeugd       

per 30 juni (einde seizoen)       

F-league 18 2 13 2 28 2 

O8-O13   - pupillen 325 29 361 34 368 45 

O14-O19 - junioren 312 48 303 43 308 41 

Totaal 655 79 677 88 704 88 
 

* O9 meisjes spelen vooralsnog in de jongenscompetitie. 
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De JC zorgt samen met ongeveer 260 begeleiders (trainers, leiders, assistenten, scheidsrechters en 
verzorgers) dat ieder jeugdlid op een plezierige en sportieve manier, zowel prestatief als recreatief, de 
voetbalsport kan beoefenen. Bij het begin van het huidige seizoen was het merendeel van alle teams voorzien 
van leiders en trainers. Steeds vaker is de spoeling dun en moet er een beroep gedaan worden op ouders. 
Ondanks vele pogingen ( o.a. van onze Clubmensen ) zie je toch echt dat er steeds minder mensen bereid 
zijn om een team te willen begeleiden dan wel een wedstrijd te fluiten. Dit wordt een steeds groter probleem! 
 
 
Samenstelling JC 
De samenstelling van het bestuur is dit jaar op enkele plaatsen gewijzigd. Niek Klomp (een van de voorgaande 
voorzitters) en Robert Oplaat (voorzitter coördinatoren) verlieten de jeugdcommissie. Dit seizoen zijn Jurgen en 
Floris vooral druk geweest met het vorm geven van de nieuwe organisatiestructuur. 
 

- Björn Spijker:  Voorzitter (ad interim)    
- Sander Bergsma 
- Jurgen Jutten 
- Floris de Graaf 

 
Verder wordt de JC operationeel ondersteund door: 

- Johan Bömer  Toernooien   (helaas i.v.m. Covid-19 niet doorgegaan ) 
- Rik Brinkhuis  Stage coördinator 
- Gerard Rientjes: Wedstrijdsecretariaat 

 
Vacatures Jeugdafdeling 
Het blijkt steeds moeilijker om voldoende vrijwilligers te vinden die zich willen inzetten voor het jeugdvoetbal 
binnen onze vereniging. Wij krijgen niet alle teams bezet met voldoende kaderleden, niet voor elke 
leeftijdsgroep is er een coördinator, wekelijks moeten teams zelf voor een scheidsrechter zorgen etc. Dit wordt 
steeds een groter probleem binnen Rohda.  
 
Coördinatoren: 
Dit jaar was er helaas geen voorzitter van de coördinatoren.  
De samenstelling: Rianne Roelofs en Corinne Hazelhekke (meisjesvoetbal), Twan Smale (JO8-9), Frank 
Veldhuis (JO10 en JO11), JO14 t/m JO19 ad interim door Björn Spijker. 
 
Waar de JC meer beleidsmatig bezig is, zijn de organisatorische coördinatoren de operationele mensen die 
zich met de dagelijkse gang van zaken bezighouden. Zij zijn de belangrijkste communicatielijn tussen de 
teambegeleiding en ouders enerzijds en de JC anderzijds.  
 
Communicatie 
Met zoveel betrokken (spelers, ouders, begeleiders en kader) blijft goed communiceren van groot belang 
maar wordt wel steeds moeilijker. De communicatie kan altijd beter, hopelijk zal dit door het nieuwe beleid 
een positieve boost krijgen 
 
Er zijn al duidelijke afspraken gemaakt omtrent scouting, doorstroming van spelers richting selectie en de 
procedure bij teamindelingen en dat begint zijn vruchten af te werpen. Door Covid-19 is het gebleken dat je 
wel afhankelijk bent van de laatste paar maanden om een goed inzicht te krijgen voor de indeling 
 
Veranderingen 
 
Wedstrijdsecretariaten 
De wedstrijdsecretariaten zijn verantwoordelijk voor het wekelijks indelen van de velden, kleedkamers 
(zaterdag), inplannen van oefenwedstrijden en de planning van de Rohda-hal in het winterseizoen. Gerard 
Rientjes is de wedstrijdsecretaris voor de junioren en de pupillen.  
  
Jeugdscheidsrechters 
Scheidsrechters coördinatoren Jeroen Westenenk en Stan Smit hebben steeds meer moeite met vinden van 
voldoende scheidsrechters en deze dan op tijd aan te leveren voor het komende speelweekeinde. Dit komt 
o.a. door de afname van beschikbare scheidsrechters. Hierdoor staat er jammer genoeg steeds vaker “eigen 
leiding” op het wedstrijdprogramma vermeld. De scheidsrechterscommissie zoekt versterking en zal dus weer 
op zoek moeten om mensen te enthousiasmeren om een scheidsrechters cursus te gaan volgen. 
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Ongewenst gedrag 
Binnen een zo grote vereniging met zoveel trainingen en wedstrijden die opvolgend en/of gelijktijdig 
plaatsvinden, is het noodzakelijk om goede afspraken te maken. Een belangrijke afspraak die helaas nog niet 
altijd nageleefd wordt, is dat één van de begeleiders voor en na de training/wedstrijd in de kleedkamer 
aanwezig is. Deze begeleider voorkomt of kan tijdig ingrijpen bij pesterijen, baldadigheid of vernielingen; 
hierdoor kan ongewenst gedrag voorkomen worden. Er is binnen de vereniging al een aantal jaren een 
vertrouwenspersoon aanwezig en er wordt van de vrijwilligers gevraagd om een VOG aan te vragen en in te 
leveren.  
 
Carrouseltraining 
Net als vorig seizoen is de invulling van trainers voor de O11 carrousel een probleem. Voor de O11 was er 
geen invulling gevonden. Voor de JO8-9 groep is dit opgepakt door Harold Berg. Doel van deze trainingsopzet 
is om de jeugd van Rohda Raalte op een uniforme en herkenbare wijze te laten trainen; beginnende trainers 
te ondersteunen en een betere scouting van talenten te bewerkstelligen. Veel teams trainen daarnaast (als het 
mogelijk is) ook nog een tweede keer, wanneer de begeleiding en het trainingsschema het toelaten. Het op 
sommige tijden (over)volle trainingsschema heeft de aandacht van de JC en het AB. Indien noodzakelijk 
zullen er tijdens na de winterstop weer keuzes gemaakt moeten worden bij het toewijzen van tijden en 
(kunst)grasvelden. 
 
Meisjesvoetbal 
Ook dit jaar is het niet gelukt om het aantal meisjes binnen onze vereniging flink te laten groeien. Hierdoor is 
de indeling altijd lastig i.v.m. aantallen maar ook door het onderlinge niveauverschil. Hoe om te gaan met 
speelsters/ouders die graag extra uitgedaagd willen worden. Kunnen wij hierin iets betekenen? Dit zijn vragen 
waarmee de jeugdcommissie de laatste jaren aan de slag is geweest. Het juiste antwoord is hierin nog steeds 
niet gevonden maar beetje bij beetje komen wij in de goede richting. Vast onderdeel ieder jaar is de 
vriendinnendag, die dit jaar door Covid-19 helaas niet is doorgegaan.   
 
Stages en opleidingen 
Onder het mom van ‘door mensen te ontwikkelen, ontwikkel je de vereniging’ bieden we onze leden de 
mogelijkheid om opleidingen te volgen. Daarnaast is Rohda Raalte door Calibris (kenniscentrum voor leren in 
de praktijk in zorg, welzijn en sport) gecertificeerd als erkend leerbedrijf. Rik Brinkhuis is onze 
stagecoördinator. Wij hebben inmiddels vele stagiaires (hulptrainers en Beco-medewerkers) binnen onze 
vereniging lopen en ook de scholen weten ons te vinden. Zo was onze deelname aan de maatschappelijke 
stagemarkt van het Carmel College Salland een groot succes. Verbeterpunt voor het komende seizoen is wel 
dat het voor eenieder duidelijk moet zijn dat alle stagecontracten via Rik verlopen en dat hij het centrale 
aanspreekpunt is.  
(Ben jezelf ook op zoek naar een stageplaats (of ken je iemand) stuur dan een e-mail naar stage@rohdaraalte.nl.)  
 
Kampioenen 
Ook dit seizoen zijn er weer diverse jeugdteams kampioen worden. Toch zijn het er beduidend minder dan 
afgelopen seizoenen. Dit heeft ermee te maken dat de standen tot en met de JO11 niet meer door de KNVB 
bij worden gehouden aangezien het om de spelvreugde gaat en niet meer om het resultaat. Samen met onze 
supportersvereniging Rood-Geel heeft de Jeugdcommissie alle kampioenen gehuldigd.  
 
Toernooicommissie 
Dit seizoen is voor het laatst het Gé Nijboertoernooi gehouden. Wij hebben hiervoor moeten kiezen aangezien 
de animo steeds minder werd omdat veel verenigingen de voorkeur geven aan deelname aan het 
bekertoernooi. Hierdoor was er onvoldoende deelname. Wel is het mooi dat de naam is blijven bestaan 
aangezien er nu een meisjestoernooi wordt gehouden aan het einde van het seizoen. Dat was dit seizoen 
voor het eerst en het mag een groot succes genoemd worden. 
 
Kampcommissie 
Dit jaar is er helaas ook geen kamp geweest i.v.m. het Covid-19 virus. Wel is er een activiteit in de 1e week 
van de zomervakantie georganiseerd. De animo was groot op deze 2 dagen. Leuk alternatief maar niets 
mooier dan een echt kamp. Hopelijk deze zomer weer!! 
 
Supportersvereniging Rood-Geel 
De JC is enorm blij met de ondersteuning door supportersvereniging Rood-Geel. Door de organisatorische, 
maar bovenal financiële ondersteuning wordt er het een en ander mogelijk gemaakt voor de Rohda jeugd, 
zoals: de sponsoring van het voetbalkamp en het Sinterklaasfeest, de standaards en bekers voor de 
kampioenen, de bal met handtekeningen voor de pupil van de week en de begeleiding en de patat voor de 
teams bij het latje trappen. Ons gezamenlijke doel is om de jeugd plezier te bezorgen en wij willen hen 
proberen meer te betrekken bij Rohda 1. 

mailto:stage@rohdaraalte.nl


                        

Jaarverslag Jeugdcommissie 2019-2020

 
 
Dankwoord 
Tot slot dankt de JC iedereen, die zich voor de Rohda jeugd heeft ingezet en mede daardoor heeft 
bijgedragen aan een goed verlopen seizoen. We zijn een grote vereniging met een enorme jeugdafdeling, wat 
soms een bijna professionele organisatie vergt. Het is een groot goed dat we dit  
met z’n allen als vrijwilligers voor elkaar weten te boksen. Natuurlijk gaan er ook wel eens dingen minder 
goed, maar bedenk dan dat iedereen handelt met de beste bedoelingen. De JC vertrouwt op weer een sportief 
en gezellig seizoen met veel betrokkenheid van de ouders! 
 
 
 
Namens de jeugdcommissie, 
 
Björn Spijker. 
Voorzitter jeugdcommissie (ad interim) 


