
 

Jaarverslag jeugd VV Heijen seizoen 2020 – 2021           
  

Aantal leden en teams 
In onderstaande tabel is het aantal jeugdleden van VV Heijen over de afgelopen 6 seizoenen 
te zien. Het aantal jeugdleden is in seizoen 2020 – 2021 gedaald t.o.v. het vorige seizoen (-
3%). Deze daling is vergelijkbaar met de daling van het seizoen 2019-2020 (2,9%).  
 
Het aantal jeugdleden daalt al vele jaren op rij. T.o.v. seizoen 2015 – 2016 waren er in 
seizoen 2020 - 2021  30,2% minder jeugdspelers.  Een deel van de daling is veroorzaakt 
door het wegvallen van de meidenteams.  
 
Hieronder staat het aantal jeugdleden in seizoen 2020-2021. Het betreft het aantal 
jeugdleden inclusief Voetbal Extra junioren (8).  
 

Start 
seizoen 

Aantal jeugd-
leden 

2015-2016 139 

2016-2017 129 

2017-2018 121 

2018-2019 103 

2019-2020 100 

2020-2021 97 

 
De jeugdleden zijn in seizoen 2020- 2021 ingedeeld in teams die behoren bij de leeftijd en / 
kwaliteit van de speler. In onderstaande tabel is het aantal teams van de afgelopen 5 
seizoenen te zien. Het aantal teams blijft redelijk constant. Het aantal spelers per team wordt 
echter steeds krapper.  
 
In seizoen 2019 – 2020 hebben we met 8 teams  aan de najaars- en voorjaarscompetitie (tot 
deze werd afgebroken door het coronavirus) van de knvb kunnen deelnemen. Het team 
voetbal extra junioren (VEj) neemt niet deel aan een officiële competitie van de KNVB, maar 
aan een competitie in de regio Nijmegen. In het overzicht hieronder is zichtbaar in welke 
leeftijdscategorieën er een team uit kwam.  
 
 

Team Voor-
jaar  
2020 

Na-
jaar  
2019 

Voor-
jaar 
2019 

Na-
jaar 
2018 

Voor-
jaar 
2018 

Na-
jaar 
2017 

Voor-
jaar 
2017 

Na-
jaar 
2016 

Voor-
jaar 
2016 

Na-
jaar 
2015 

 JO-19 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 

 JO-17 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 

JO-15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

JO-13G 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

JO12 1 1 1 1 - - - - - 1(MD) 

JO11 1 1 1 1       

JO-10G - - 1 1 3 3 2 2 2 2 

JO-09 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 

JO-08 1 1 1 1 1 1 - - - - 

MP JO-07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Vejuniore
n 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

           

           

Totaal 9 9 11 11 10 10 10 10 12 12 

 



 

 
Maken indeling voorjaar seizoen 2021 - 2022 
Tijdens het maken van de indeling voor seizoen 2020-2021 bleken er te weinig spelers te zijn 
voor een volwaardige JO19 en JO17 in combinatie met een JO15. Uiteindelijk is er gekozen 
voor een volledig eigen team JO19 waarbij diverse JO17 spelers bij de JO19 spelen. Voor 
seizoen 2019 – 2020 is er hierdoor wederom geen JO17 team, maar één JO15 team waarbij 
vanwege het grote aantal spelers helaas niet elke spelers wekelijks kan voetballen op 
zaterdag.  
 
Samenwerking met Vitesse 08 bleek ook voor seizoen 2020 – 2021 niet mogelijk te zijn. Er is 
afgesproken om samen te blijven kijken naar de mogelijkheden voor een samenwerking. Dit 
is ook met het bestuur besproken. Er is een intentieovereenkomst, maar dit heeft verder nog 
niet geleid tot verdere concrete stappen.  
 
Doordat het coronavirus onze wereld in zijn greep kreeg, konden er verschillende activiteiten 
die jaarlijks op het programma staan niet plaatsvinden. De onderstaande activiteiten/acties 
konden wel doorgang vinden: 
 

 Voor aanvang van de 1e competitiewedstrijd van het 1e elftal van VV Heijen zijn de 
jeugdteams weer gepresenteerd.  

 Aan het begin van de competitie hebben alle teams deelgenomen aan de beker. 

 Er zijn in oktober 2020 voor alle jeugdteams nieuwe tenues aangeschaft.  

 Op oudejaarsdag is er samen met Arts bakkers van hier voor de 2e keer een 
oliebollenactie gehouden. De jeugd en ouders hebben oliebollen verkocht en op 
oudejaarsdag rondgebracht.   

 De laatste vrijdag van de zomervakantie is er een voetbaldag georganiseerd voor 
kinderen van 6 tot en met 12 jaar oud.  

 Met alle jeugdleiders is het seizoen op woensdag 1 juli afgesloten bij De Vrienden 
van Heijen.  

 
  
Begeleiding  
De begeleiding van de jeugdteams was over het algemeen goed. Er waren bij de teams 
voldoende leiders en trainers, maar hierbij moet er wel vaak een beroep worden gedaan op 
dezelfde mensen.   
 
Het jeugdbestuur merkt dat het zoeken naar voldoende leiders en trainers steeds lastiger 
wordt. Met name de animo onder de ouders wordt steeds minder en dat baart zorgen. Het 
jeugdbestuur benadert ouders rechtstreeks met de vraag om mee te helpen. De 
jeugdafdeling is sterk afhankelijk van de betrokkenheid van ouders. Uiteindelijk is het toch 
gelukt om voldoende begeleiding te vinden.  
 
Vanaf het seizoen 2019 – 2020 hebben we een systeem opgezet waarbij alle jeugdspelers 
een keer in een lager team moeten fluiten. Dit systeem werkt goed en op deze manier 
ervaren de jeugdspelers ook op vroege leeftijd hoe het is om vrijwilligerswerk te verrichten. 
Bij de oudere jeugdteams wordt het wel als problematisch gezien dat scheidsrechters steeds 
moeilijker te vinden zijn voor de zaterdagmiddagen. Jeugdleiders zijn steeds vaker lang(er) 
op zoek naar een fluitist voor de thuiswedstrijden en dit vinden wij geen goede ontwikkeling. 
 
Op het einde van het seizoen zijn er een aantal trainers en leiders gestopt. Eelco Basten is 
na zich jarenlang ingezet te hebben voor de jeugdafdeling in de rollen van jeugdleider en lid 
van het jeugdbestuur gestopt omdat zijn dochter elders is gaan voetballen. We hebben de 
mensen die gestopt zijn bedankt met een attentie. Bij deze nogmaals dank voor de inzet voor 
de jeugd van VV Heijen. We hebben veel waardering voor alle trainers en begeleiders die 



 

menig vrij uurtje opofferen om er voor te zorgen dat onze jeugdspelers elke week een 
balletje kunnen trappen. 
 
Jeugdbestuur 
We hebben geregeld overleg via de mail en whatsapp. Ramon en Jeen gaan naar de 
bijeenkomsten van het hoofdbestuur en koppelen dit terug naar het jeugdbestuur. Een aantal 
keer per seizoen wordt er een jeugdleidersvergadering gehouden. Hierin worden diverse 
teamzaken besproken, maar ook meer algemenere voetbalzaken voor VV Heijen. Van dit 
overleg worden notulen samengesteld. 
 
Voor het jeugdbestuur zijn we nog steeds op zoek naar een vijfde persoon. Hierbij gaat de 
voorkeur uit naar iemand die een connectie heeft met één van de jongere jeugdteams. 
Gegadigden mogen contact op nemen via 06-29220215.  
 
Slot 
Het jeugdbestuur is erg blij met de grote mate van betrokkenheid van het kader van onze 
jeugd en hoopt dat iedereen zich gewaardeerd voelt en zich in wil blijven zetten voor onze 
vereniging.  
 
De sfeer binnen de jeugdteams is goed en er wordt gevoetbald vanuit een positieve 
grondhouding en sportiviteit. De aanpak binnen de vereniging wordt als succesvol ervaren. 
De belangstelling van de ouders langs de lijn was ook het afgelopen jaar weer groot.    
 
Rest mij om namens het volledige jeugdbestuur één ieder te danken die, in welke vorm dan 
ook, in het afgelopen seizoen een bijdrage heeft geleverd aan het jeugdvoetbal binnen onze 
vereniging.  
 
Jeen Schiks,     
Jeugdbestuur VV Heijen 


