
  
Verslag Jeugdcommissie ALV 14 december 2020 

 
Inleiding 
Het is een bijzondere tijd. Ook voor de jeugd van AMVJ Voetbal. Weliswaar ligt de competitie op dit 
moment stil, maar ondanks de Corona pandemie kan er gelukkig nog wel gevoetbald worden.  
 
Dankwoord 
Om te beginnen willen wij graag alle mensen bedanken die het mogelijk maken de jeugd bij AMVJ 
Voetbal met zoveel plezier te kunnen laten voetballen. Teammanagers, (assistent-)coaches, 
(assistent-)trainers, spelbegeleiders, scheids- en grensrechters, veldopzetters, limonadehalers, 
chauffeurs, coördinatoren en supporters. Samen krijgen we veel voor elkaar.  
 
Speciale dank voor onze hoofdtrainers Daan van Hees en Ted Bergkamp en alle jeugdtrainers die er 
voor zorgen dat er twee keer per week het hele jaar door getraind kan worden. Ook willen we graag 
Kaj ter Hoeve complimenteren met de vlekkeloze invulling van haar nieuwe rol als hoofdtrainer bij 
de Guppen, onze allerjongste AMVJ Voetballers. De Aanmeldcommissie vervult een belangrijke rol in 
het eerste contact met AMVJ Voetbal voor nieuwe leden. Chieh Wu en Esther de Waal, veel dank 
voor jullie inzet. 
 
Ten slotte willen wij onze grote dank uitspreken aan Emiel Obdeijn. Hij heeft zich de afgelopen tien 
jaar onuitputtelijk ingezet voor AMVJ Voetbal en een flinke impuls gegeven aan de jeugdactiviteiten, 
onder andere in zijn voormalige rol als voorzitter van de Jeugdcommissie. Hij heeft besloten om te 
stoppen als lid van de Jeugdcommissie, maar we zijn verheugd dat hij bereid is de organisatie van de 
keeperstrainingen weer op te pakken. Emiel, waanzinnig veel dank namens alle jeugdspelers van 
AMVJ en hun ouders! 
 
Terugblik afgelopen seizoen 
 
Algemeen: 

• Wedstrijden spelen - Ondanks dat de competitie momenteel stil ligt wordt er bij AMVJ iedere 
zaterdag gevoetbald door de jeugdspelers. Inmiddels zijn ook de kinderen, coaches en 
spelbegeleiders gewend aan de opzet (gemengde teams) en loopt alles vlekkeloos. 

• Ouders langs de lijn - Spijtig is natuurlijk wel dat er als gevolg van de Corona-maatregelen 
geen ouders als toeschouwer mogen komen kijken bij de onderlinge wedstrijden en 
trainingen; wel zijn er natuurlijk spelbegeleiders en coaches aanwezig bij de onderlinge 
wedstrijden, we hopen dat veel ouders in die rol toch nog wat hebben kunnen meekrijgen 
van de wedstrijden.  

• Stage - Dit seizoen loopt een student, Fady Fayed, mee met de Jeugdcommissie. Hij kijkt en 
denkt met ons mee. Ook neemt Fady de organisatie van de workshop ‘Positief coachen’ voor 
zijn rekening. 

• Financiën -  Met de invoering van het technisch plan is ook het budget van de jeugdafdeling 
van AMVJ Voetbal fors verhoogd, met name om alle (jeugd)teams twee keer in de week te 
kunnen laten trainen onder de begeleiding van een (betaalde) jeugdtrainer. Om het 
kwaliteitsniveau van het aanbod vast te kunnen houden voorzien wij een verdere toename 
van het benodigde budget. Om dit structureel te kunnen financieren zijn we voornemens om 
de contributie voor het seizoen 2021-2022 te verhogen voor de jeugd. Hoewel we uiteraard 
een toegankelijke vereniging zullen blijven denken we dat een redelijke verhoging mogelijk 
is, ook als we de huidige contributie vergelijken met de gevraagde contributie van andere 
voetbalclubs in de omgeving.  
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• Grote Club Actie - Zeer goed verlopen dit jaar, geholpen door online-verkopen en een actieve 

verkoopcampagne. Binnenkort zal er een feestelijke bijeenkomst worden georganiseerd 
waarop de totale opbrengst voor AMVJ Voetbal wordt bekend gemaakt en zullen de 
lotenverkopers in het zonnetje worden gezet.  

• Structurele onderbezetting Jeugdcommissie - We zijn dringend op zoek naar nieuwe mensen 
voor de Jeugdcommissie. We zoeken nog steeds een voorzitter. Daarnaast is er ook behoefte 
aan nieuwe commissieleden ten behoeve van continuïteit voor de toekomst. Tevens zoeken 
we vrijwilligers voor verschillende activiteiten die georganiseerd worden voor de jeugd van 
AMVJ Voetbal. 

  
Technisch gebied 

• Het Technisch Plan van AMVJ Voetbal is afgelopen seizoen verder vorm gegeven door onze 
hoofdtrainers Daan van Hees en Ted Bergkamp. 

• We zijn erg blij dat alle jeugdteams van AMVJ 2x per week trainen volgens de KNVB visie op 
jeugdvoetbal. Tevens is het dit seizoen gelukt om alle teams te voorzien van een trainer. 

• Het niveau van de AMVJ Voetbal jeugd ontwikkelt zich positief in de hele breedte. Leuk om 
te vermelden is dat de hoogste jeugdteams in bijna alle leeftijdscategorieën in de 1e klasse of 
zelfs in de Hoofdklasse uitkomen. 

• Bij het Guppenvoetbal zijn we verheugd te kunnen melden dat we een nieuwe hoofdtrainer 
hebben kunnen aanstellen, Kaj ter Hoeve. Kaj heeft al de nodige ervaring opgedaan in de 
twee voorgaande seizoenen waarin zij reeds als assistent-trainer verbonden was aan de 
Guppen. De succesvolle carrouselopzet is behouden, alleen wordt er dit seizoen getraind in 
kleinere groepjes van 4 a 5 kinderen van zoveel mogelijk dezelfde leeftijd en vergelijkbaar 
ontwikkelingsniveau. Dankzij een grote groep van ca 15 ouders die graag willen helpen bij de 
training lukt het om de oefeningen in de kleinere groepjes af te werken. De opkomst is 
groot, wekelijks mogen we tussen de 35 en 40 kinderen verwelkomen. 

• Door Corona-maatregelen heeft de jeugd in het voorjaar anderhalve maand niet kunnen 
trainen. Pas tegen het einde van het reguliere seizoen (vanaf 28 april) konden de trainingen 
weer hervat worden. Om de kinderen nog wat langer van het (korte) voetbalseizoen te laten 
genieten is er in samenwerking met de Amsterdamsche Voetbal Academie (AVA) van Ted 
Bergkamp een maand extra trainingen aangeboden tegen een kleine vergoeding. Dit 
initiatief is met zeer veel enthousiasme ontvangen, maar liefst 116 jeugdleden hebben aan 
de extra trainingen meegedaan! 

• Teamindeling: Na zorgvuldig overleg met betrokkenen heeft de Technische Commissie het 
teamindelingsproces voor het nieuwe seizoen weer tijdig en naar tevredenheid afgerond. 

• Ambities komend seizoen: 
o Ontwikkelen en behouden jeugdtrainers en impuls geven aan de kwaliteit van de 

trainingen; 
o Structurele koppeling tussen de wedstrijden en de doordeweekse trainingen; 
o Opnieuw opstarten keeperstrainingen (inmiddels weer opgestart door Emiel Obdeijn).  

  
Activiteiten & belangrijke datums: 

• Workshops ‘Lang Leve de sportouder’: donderdag 3 en dinsdag 8 december 
• Zaalvoetbaltoernooi voor JO8-11 en JO12-15: zaterdag 9 en zondag 10 januari 2021. De 

organisatie is in handen van Bart van Asten, Jeroen Janssen, Tako Bruinsma en Edzo ten 
Have 

• Workshop ‘Positief coachen’: maandag 18 januari 2021  
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• Scheidrechtercursus: datum nog te bepalen  
• Teamindelingsproces: voorjaar 2021 
• Toernooien: diverse datums 
• Voetbalkamp: datum nog te bepalen 

 

Ten slotte willen wij graag het Bestuur van AMVJ Voetbal bedanken voor de prettige 
samenwerking en het in ons gestelde vertrouwen. Wij hebben veel zin in het nieuwe 
(voetbal)jaar!   
 
Namens de Jeugdcommissie, 
 
Minke, Fady, Daan, Glenn, Martijn en Dick 


