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  Stuurgroep samenwerking HB – Zw. 

  (jeugdafdeling) 
 

 

Waar staan we nu? 

Sinds de eerste nieuwsbrief heeft de stuurgroep op 13 november 2019 en 8 januari 2020 overleg gehad. 

In deze overleggen hebben we besproken welke doelstellingen we hebben voor samenwerking tussen 

beide verenigingen. We hebben doelstellingen voor de korte termijn (komend seizoen) en voor de wat 

langere termijn (2 à 3 seizoenen daarna) besproken en met elkaar afgestemd. Deze doelstellingen 

hebben we voorgelegd aan de besturen van onze verenigingen. Inmiddels zijn deze besproken en 

goedgekeurd door de beide besturen. 

 

Hoe gaan we nu verder? 

Voor de korte termijn hebben we afgesproken dat we voor de samenwerking een draaiboek opstellen. 

In dit draaiboek staat welke afspraken we met elkaar gemaakt hebben en welke zaken geregeld moeten 

zijn, voordat we starten met 1 of meerdere combinatieteams. Uitgangspunt is dat beide verenigingen 

bevestigen dat aan alle randvoorwaarden voldaan is, voordat er gestart wordt met combiteams. Een 

subgroepje met leden uit beide verenigingen, heeft een eerste versie van het draaiboek gepresenteerd 

in de stuurgroep-bijeenkomst van 19 februari. 

In de vorige nieuwsbrief melden we dat het aantal kinderen dat in Oeffelt en Haps geboren wordt 

afneemt en dat het aantal leden van beide verenigingen daalt. In de stuurgroep van 8 januari jl. hebben 

we afgesproken dat we snel zicht willen hebben op het aantal leden voor het komend seizoen. De 

technische commissies van beide verenigingen hebben inmiddels geïnventariseerd wie er in het seizoen 

2020-2021 doorgaan met voetballen. Op basis van deze aantallen is een concept teamindeling gemaakt. 

Vervolgens bekijken we wat de noodzaak (op basis van aantallen) en wenselijkheid is voor het vormen 

van één of meerdere combiteams. Met wenselijkheid kun je denken aan andere indelingscriteria, zoals 

sociaal-emotioneel, inzet, kwaliteit. De (on)mogelijkheden voor de komende teamindeling zijn ook in de 

stuurgroep-bijeenkomst van 19 februari besproken. Het is nu nog te vroeg om daar al uitsluitsel over te 

geven. 

 

Stip op de horizon 

Natuurlijk hebben we als stuurgroep ook al over de volgende voetbaljaargang heen gekeken. We 

noemen dat ‘onze stip op de horizon’. Waar willen we met zijn allen over circa 3 jaar staan? Welnu, zoals 

al in de 1e nieuwsbrief is vermeld, zijn er voldoende argumenten om de samenwerking tussen beide 

jeugdafdelingen verder te intensiveren. Het streven is dat er uiteindelijk geen beperkingen meer zijn om 

een volledige samenwerking tussen de beide jeugdafdelingen te realiseren. 

 

Met vriendelijke groet namens de stuurgroep, 

Coos Elbers 
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