
 

 

  Nieuwsbrief 4: 20-06-2020 

 

  Stuurgroep samenwerking HB – Zw. 

  (jeugdafdeling) 

 

Beste spelers, trainers, leiders en alle overige betrokkenen van Hapse Boys en De Zwaluw; 

 

Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van dit voetbalseizoen. 

In nieuwsbrief 3 kon u lezen dat de persconferentie van onze overheid half mei voor ons als stuurgroep 

bepalend was of we komend voetbalseizoen konden starten met combiteams. Welnu, zoals de meesten 

van u nu weten zal er komend seizoen inderdaad met een zestal combiteams worden gestart. De 

teamindeling staat op beide websites. Wanneer de wedstrijden starten, ligt aan de richtlijnen van de 

overheid, RIVM en natuurlijk de KNVB. 

 

Het proces dat we doorlopen hebben 

De stuurgroep heeft bij zijn activiteiten dit jaar dankbaar gebruik gemaakt van de conclusies op basis 

van een gedegen opgezette evaluatie van de pilot, die in 2019 heeft plaatsgevonden met de Jo15.  

 

De overwegend positieve ervaringen, het creëren van draagvlak, de noodzaak van optimale, tijdige en 

duidelijke communicatie met betrokkenen, onderlinge afstemming van praktische zaken en wijze van 

teamindeling waren een aantal van deze conclusies. Om te komen tot een succesvolle start met 

combiteams werd een stuurgroep in het leven geroepen om alles tot in de puntjes voor te bereiden. 

De stuurgroep heeft een doelstelling voor de korte termijn geformuleerd, “komend seizoen starten met 

één of meerdere combiteams” en één voor de lange termijn. “volledige samenwerking van  

de beide jeugdafdelingen in het seizoen 2022/2023. 

Beide doelstellingen zijn in de meerjarenplanning opgenomen.  

 

Zoals we hadden beloofd zou een start met combiteams alleen mogelijk zijn als er optimaal 

gecommuniceerd kon worden met alle betrokkenen en als er aan alle randvoorwaarden kon worden 

voldaan. 

Welnu; de randvoorwaarden staan beschreven in het draaiboek (goedgekeurd door de beide besturen 

van de verenigingen) en worden 6 juli met de leiders en trainers van de combiteams besproken. 

 

T.a.v. de communicatie hebben we gekozen om begin juni een viertal informatiebijeenkomsten voor 

trainers, leiders, ouders en spelers van de Jo12, Jo13, jo15 en jo17 te organiseren. 

Tijdens deze goed bezochte bijeenkomsten werd ingegaan op het proces dat we de afgelopen 2 jaar 

hebben doorlopen. Aansluitend zijn de concept teamindelingen bekend gemaakt. 

De noodzaak van deze samenwerking is onderstreept. Inzage in het aantal geboorten in beide dorpen 

over de laatste 20 jaar laat ons duidelijk zien dat de ingezette krimp van langere duur zal zijn en dat dit 

dan automatisch gevolgen heeft voor het aantal jeugdleden van de verenigingen. We zijn hier als 

vereniging ook niet uniek in, gezien het aantal samenwerkingsverbanden tussen verenigingen in de 

regio die al bestaan. 

 

En nu...? 

Terugkijkend op een bewogen jaar zien we dat de doelstelling op de korte termijn is gerealiseerd. We 

gaan dus starten met combiteams. Het was fijn om te zien en te horen dat de informatieavonden in 



 

 

zowel Haps als Oeffelt in een goede sfeer zijn verlopen. Veel ouders en spelers hebben te kennen 

gegeven dat dit initiatief, om over te gaan tot samenwerking, een juiste en verantwoorde manier is om 

het jeugdvoetbal in beide dorpen aantrekkelijk te houden waarbij het plezier, motivatie en 

enthousiasme een hoofdrol kunnen blijven spelen. 

 

Natuurlijk roept verandering ook weerstand op. Dat is in beperkte mate ook hier de situatie. Jammer dat 

hierdoor ook een aantal spelers hebben besloten niet in deze verandering mee te gaan.  Zij hebben te 

kennen gegeven te stoppen met voetballen. 

Dat weerhoudt ons er niet van op deze ingeslagen weg door te gaan. De eerste 

kennismakingsactiviteiten zijn inmiddels al achter de rug. Op 17 en 18 juni jl. hebben de combiteams 

hun eerste gezamenlijke training gehad met hun nieuwe trainers en leiders. Een grote opkomst, een 

fijne sfeer en een groot enthousiasme geeft ons het vertrouwen dat we komend seizoen goed 

voorbereid kunnen starten.  

 

Foto impressie kennismakingstraining 

 

Ook zal er voor aanvang van de competitie nog een tweede kennismakingsactiviteit worden 

aangeboden. Dit betreft een niet voetbalactiviteit. Informatie hierover volgt tegen die tijd. 

Uiteraard gaat de stuurgroep volgend seizoen weer hard aan de slag om te werken aan de doelstelling 

voor de langere termijn. Natuurlijk houden we u, via deze nieuwsbrief op de hoogte van de vorderingen. 

 

Tot slot wil ik een extra woord van dank uitspreken naar de leden van de beide Technische Commissies 

en naar de beide jeugdvoorzitters vanwege hun inzet, enthousiasme en doorzettingsvermogen. 

Ongelooflijk hoeveel werk er is verzet! 

 

Ik wens jullie allemaal een fijne vakantie toe (ondanks alle maatregelen van het RIVM) en hoop jullie 

gezond aan de start te zien in het nieuwe voetbalseizoen. 

 

Met vriendelijke groet namens de stuurgroep en blijf vooral gezond, 

Coos Elbers. 


