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  Stuurgroep samenwerking HB – Zw. 
  (jeugdafdeling) 
 

 

Zoals u weet is er binnen het jeugdvoetbal in onze regio, maar ook landelijk, een trend gaande, waarbij 

voetbalverenigingen de samenwerking zoeken om hun bestaansrecht voor de toekomst veilig te stellen. 

Mooie voorbeelden zijn de samenwerking tussen de voetbalverenigingen van Beers en Vianen, Beugen 

en Rijkevoort, Oploo en Westerbeek en Grave, Velp en Escharen. 
 

Onze regio vertoont op gebied van het inwoneraantal, maar zeker ook op gebied van het aantal 

geboorten, een behoorlijke krimp. In Haps en Oeffelt zien we deze tendens ook:  

• In Oeffelt werden in 2000 nog 33 kinderen geboren, in 2018 waren dat er 26.  

• In Haps werden in 2000 nog 41 kinderen geboren, in 2018 waren dat er 17.  
 

Deze terugloop heeft invloed op het aantal jeugdleden van de verenigingen met als directe gevolgen: 

• Er kunnen minder teams per leeftijdscategorie worden samengesteld 

• Er zijn minder mogelijkheden om teams samen te stellen 

• Er zullen grotere verschillen ontstaan tussen spelers in een team (m.n. leeftijd) 

• Er is meer kans op grotere teams, waardoor er minder speelminuten worden gemaakt en de 

ontwikkeling van spelers zal stagneren. 
 

Bovenstaande heeft geleid tot het opzetten van een pilot aangaande de samenwerking van de 

jeugdafdelingen van Hapse Boys en De Zwaluw. In het voorjaar van 2018 – 2019 is hier op bescheiden 

basis mee gestart door de JO15-1 teams van beide verenigingen samen te voegen. Deze pilot is in een 

korte tijd voorbereid, waardoor veel flexibiliteit van spelers, ouders en begeleiding werd gevraagd. 
 

Uit een pittige en gedegen evaluatie van voornoemde pilot zijn goede en verbeterpunten aan het licht 

gekomen. De algemene conclusie is dat deze samenwerking wel degelijk een kans verdiend om nader 

bekeken te worden. De besturen van beide verenigingen hebben in juni 2019 daarom besloten de 

samenwerking op korte en middellange termijn een structureel karakter te geven. Hiervoor is eind 

augustus 2019 een stuurgroep gestart, welke bestaat uit de volgende personen: 

• De Zwaluw: Coos Elbers (voorzitter) 

  Merijn Elbers 

  Janneke Franssen 

• Hapse Boys: Pascal Adriaans 

  Robert Meijer 

  Jacky van der Poel 
 

De stuurgroep komt 1 keer per 6 weken bij elkaar. 

• 28-8-2019: 1e bijeenkomst gericht op kennismaking en bijpraten t.a.v. pilot vorig seizoen 

• 2-10-2019: 2e bijeenkomst gericht op onderbouwing noodzaak a.d.h.v. demografische gegevens 

en ervaringen van andere verenigingen t.a.v. samenwerking 

• 13-11-2019: 3e bijeenkomst staat in het teken van het formuleren van een aantal gerichte 

doelstellingen: ‘Wat willen we per wanneer gerealiseerd hebben?’ 
 

Via deze nieuwsbrief willen we alle geledingen binnen onze verenigingen op de hoogte houden van de 

ontwikkelingen aangaande samenwerking van de jeugdafdelingen van Hapse Boys en De Zwaluw.  

Voor alle duidelijkheid: de stuurgroep onderzoekt en brengt adviezen uit aan de beide besturen. De 

besturen van beide verenigingen beslissen uiteindelijk dan ook over welke vorm van samenwerking. 
 

Met vriendelijke groet namens de stuurgroep, 

Coos Elbers 


