
Info avond ouders jeugd SV Marken 

Donderdag 27 september 2018



- Opening door Jan Peereboom

- Presentatie Jeugdcommisie

- Bedrijf SV Marken gerund door vrijwilligers 

/ commissies

- Vacatures

- Kantinecommissie / Elftal van Dienst 

- Sponsorcommissie / Sponsorkliks

- AVG

- Bazar 2019

- Vragen



JEUGDCOMMISSIE SV MARKEN

Seizoen 2018 - 2019



Jeugdvoorzitter

Jeugdcommissieleden

Leiders

Technisch jeugdcoördinator

Trainer

- Junioren

- (Mini-)Pupillen

-Keepers
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Welke teams zijn er dit seizoen actief?



 JO19 > Trainer: Gertjan Kamstra
Leider: Clemens Caniels

 JO17 > Trainer: Jaap Schipper
Leider: Cornelis Zondervan

 JO15 > Trainers: Erik Teerhuis, Orpheus Dorland & Arnold Teerhuis
Leider: Eddy Schipper

 JO13 > Trainers: Michael Visser & Arie Stooker
Leider: Arie Stooker

 JO10 > Trainers: Pieter C Schipper & Remco Roos
Leider: PC Schipper



 JO09 > Trainers: Patrick Boes & Nico Kes
Leiders: Patrick Boes & Nico Kes

 JO08 > Trainers: Wijnand Zeeman & Erwin Boes
Leiders: Wijnand Zeeman & Erwin Boes

 MO17 > Trainers: S. Kes, M. de Jong & H.P. Zondervan
Leider: Michel de Jong

 MO15 > Trainers: Pieter de Groot & Leon Schipper
Leider: Albert van Veen

 MO10 > Trainers: Ronald Teerhuis, Jaap Kaars
Leiders: Ronald Teerhuis, Jaap Kaars

 Keeperstrainer : Cornelis Teerhuis
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Wat organiseert de jeugdcommissie voor de jeugd ?



 Kick Off

 Sinterklaasavond jongste jeugd

 Penalty bokaal

 Markermeertoernooi

 Sponsorloop

 Jeugdafsluiting

 Deen Cup

 Bezoek wedstrijden FC Volendam

 Deen Sponsoractie

 Materiaal controleren en aanvullen

 Pupil van de week
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Kleding Commissie



Wat doet een kledingcommissie zoal:

 Innemen wedstrijdshirts einde seizoen

 Kwaliteitscontrole uitvoeren

 Nieuwe shirts bestellen

 Aan het begin van het seizoen teams voorzien van nieuwe
wedstrijdshirts, rekening houdend met de verschillende maten in 
een team

 Aanspreekpunt trainers / leiders bij problemen kleding

 Kledingcommissie bestaat uit Ingrid de Waart en
Danielle Zondervan



 Filmpje: https://youtu.be/yeiY8XcJ2S8 

 SV Marken wordt gerund als een bedrijf

 Activiteiten van maandagochtend tot zaterdagavond

gedaan door vrijwilligers

Onze vrijwilligers zorgen er voor dat onze kinderen elke 

week kunnen trainen en voetballen. In een veilige 

omgeving, in een mooie en goed onderhouden kantine 

en in schone kleedkamers.

https://youtu.be/yeiY8XcJ2S8


Bestuur – Voorzitter, Secretaris,    

Penningmeester

Vertegenwoordigende commissies in het 

bestuur:

* Jeugdcommissie – vacant

* Accommodatie commissie – JC

* Kantine Commissie – JC

* Sponsor Commissie – HZ

* Senioren Commissie - SK



 Elke maandagochtend wordt de kantine opgeruimd en de vloer 
geveegd (door 4 (reeds gepensioneerde) leden)

 Elke maandagochtend wordt het kunstgrasveld “geborsteld” en 
worden de bladeren verwijderd (mede daarom blijft het veld zo 
goed)

 Elke week worden de wc’s schoongemaakt door 14 dames (bij 
toerbeurt)

 Elke donderdag (na laatste training) en zaterdag (na wedstrijden) 
worden de kleedkamers schoongemaakt



 (Vrijwel) dagelijks wordt het zwerfvuil opgeruimd (door 
diverse vrijwilligers)

 Elke trainingsavond is er een kantine vrijwilliger aanwezig (om 
kleedkamers open te maken, (veld)verlichting aanzetten, 
achter de bar etc.)

 Regelmatig onderhoud aan de doelnetten

 Wekelijks worden de lijnen op grasvelden getrokken

 En nog vele (ad hoc) werkzaamheden…



 Cornelis Zondervan/Cees van Altena: o.a. vlaggen ophangen, 
cornervlaggen plaatsen, netten naar beneden (om 07:30!)

 Kantine personeel: zorgt dat ‘s morgens vroeg alles klaar 
staat, verzorgt eten/drinken (voor zowel kinderen als ouders) 
in de rust en voor/na de wedstrijd

 Scheidsrechters: wedstrijden in goede banen leiden

 Wedstrijdsecretaris: planning en inroostering van wedstrijden

 En nog veel meer (kleine en grote) bezigheden



 Trainer: geeft doordeweeks (1 of 2 keer) training en is 
(meestal) op zaterdag de coach, helpt mee bij (organisatie) 
toernooien, Kick Off, Afsluiting seizoen

 Leider: verzorgt communicatie met ouders over o.a. 
(begin/vertrek) tijden wedstrijd, regelt (wassen van) 
kleding en andere (meer praktische) zaken

 Ouders: eens in de (ca.) 2 maanden kantinedienst, wassen 
kleding, alles waarbij ze willen/kunnen helpen



Wat kunt u doen voor 
de vereniging? 



 AVG > Slechts 5% terugkoppeling leden

 Vacatures > Jeugdvoorzitter, Jeugd Coördinator, 
Secretaris bestuur

 Bazar 2019> Vrijwilligers per team nodig om de bazar
weer tot een succes te maken. Ideeën zijn 
welkom!!!




