
 

 

V.O.C. nieuwsbrief #2 Managers Jeugdvoetbal 22-12-2022  
 
Hierbij de tweede nieuwsbrief vanuit de JeugdvoetbalCommissie (JVC) zo net voor de 
kerstvakantie. Voor de trainers/coaches komt er weer een aparte nieuwsbrief. Mocht je 
wat aan willen leveren, graag, stuur dit door naar Tim van Leeuwen (hoofdopleiding@voc-
rotterdam.nl) voor trainers/coaches en naar Folmer Krumpelman (voorzitter-jv@voc-rotterdam.nl) 
voor de managers nieuwbrief!  
 

Vakantie van vrijdag 23 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023 
Van vrijdag 23 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023 is het kerstvakantie. Zoals iedere 
schoolvakantie zijn ook de trainers op vakantie, en geniet iedereen van twee vrije weken. Alleen als er 
andere afspraken gemaakt worden met de trainer en de teams kan er eventueel wel getraind worden. 

 

Oliebollentoernooi woensdag 28 december 2022 
De O7-O9 speelt van 10.30 uur tot 13.00 uur en je O10-O12 speelt van 13.30 tot 16.00 uur 
 

Nieuwjaarsborrel V.O.C. zondag 1 januari 2023 
13:00: Verzamelen op V.O.C. voor “oud” V.O.C. I en V.O.C. A1. Scheidsrechter Dhr Willem-Jan Kok 
13:30: Wedstrijd oud V.O.C. 1 en V.O.C. A1  
13:30: “Kleine Ogen” Wedstrijden (alle lagere Senioren, A jeugd en Veteranen elftallen zijn hierbij van 
harte welkom) 
14:00: Aanvang Nieuwjaarsreceptie  15:45: “De Lat" (alleen voor onze seniorleden) 
15:30: Nieuwjaarsspeech Voorzitter V.O.C.  16:00: Aanvang Muziek 

 
Snertcup zaterdag 14 en zondag 15 januari 2023 (en enkele wedstrijden op zat 7 jan) 
Het jaarlijks terugkerende onderlinge toernooi van V.O.C. / HBS / HVV / Quick voor de O8 t/m O19 dat 
verspreid over de verschillende clubs wordt gespeeld. Het programma volgt snel en zal via de managers 
worden gedeeld maar zal ook opgenomen worden in de voetbal.nl app.  
 

Verbeteringstraject jeugdvoetbalorganisatie V.O.C. 
Er is door V.O.C. vanuit het Bestuur via NMCBright en de KNVB een 
traject opgestart om tot een verbetering van onze jeugdvoetbal 
organisatie structuur te komen. Het traject moet voor de start van 
komend seizoen afgerond zijn en begint met een enquête onder 
ouders, trainers, spelers en technisch/bestuurlijk kader. Wij zijn heel 
benieuwd naar jullie feedback en inzichten, jullie mening over en 
beleving bij V.O.C.  
Hierbij aan eenieder de oproep om de enquête in te vullen via de QR 
code of via de link: 
https://s.chkmkt.com/?e=301738&h=FB5F0FED6D2FB2B&l=du 
 

Teamindelingsproces is weer opgestart 
Het teamindelingsproces is weer opgestart. De evaluatieformulieren moeten door de coaches en 
trainers worden ingevuld en uiterlijk donderdag 12 januari 2023 bij de lijncoördinatoren zijn 
ingeleverd.  

 
Speeldagenkalender KNVB West  
Het wedstijdsecretariaat krijgt veel vragen over de speeldagen en de start van fase 3 van de competitie. 
Het is voor eenieder te vinden op de website van de KNVB: https://www.knvb.nl/assist-
wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/aanbod-competities/speeldagenkalenders-veld 
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