VV SLUISKIL

Aan: de leden van vv Sluiskil en vv Spui
Betreft: Samenwerking jeugd
De (jeugd)besturen van Sluiskil en Spui hebben de intentie in het voetbalseizoen 2017-2018
gezamenlijk jeugdteams te gaan vormen. De afgelopen weken hebben de besturen intensief
overleg gevoerd, resulterend in samenwerking –vooralsnog voor de duur van een jaar.
Samenwerking is nodig. Zoals u ongetwijfeld weet kampt Zeeuws-Vlaanderen met vergrijzing
en ontgroening. Minder jeugd dwingt verenigingen -ook buiten het voetbal- tot nadenken
over de toekomst. Het vergt steeds meer inspanning om teams op de been te houden.
Dit is niet nieuw. In Zeeuws-Vlaanderen (en ook daarbuiten) zijn er tussen meerdere
voetbalverenigingen al samenwerkingsverbanden ontstaan, min of meer gedwongen om
(jeugd)teams voldoende te kunnen bezetten. Voorbeelden daarvan zijn Hoofdplaat/Biervliet,
Philippine/Hoek, Breskens/Schoondijke en Axel/Zaamslag. Ook zijn er afspraken tussen
Vogelwaarde, Hontenisse en HVV’24. Soms betreft die samenwerking een enkel jeugdteam,
doorgaans gaat het om meerdere.
In bestuurlijke gesprekken en uit persoonlijke contacten is gebleken dat Sluiskil en Spui
prima op elkaar aansluiten –qua vereniging en qua organisatiestructuur. Vandaar dat in goed
overleg op woensdag 5 april is besloten komend seizoen samen op te trekken.
Die samenwerking geldt in principe voor alle teams: van mini-F (welpen) tot JO 19. Er moet
de komende tijd nog veel werk worden verzet. Er moeten bijvoorbeeld goede afspraken
worden gemaakt over de evenredige verdeling van trainingen en wedstrijden, over de
begeleiding, de teamvorming en andere zaken. Maar uit een voorlopige inventarisatie van
beider ledenlijsten blijkt dat vrijwel elke leeftijdsgroep haast perfect in elkaar past.
De besturen van Sluiskil en Spui willen de samenwerking optimaal voorbereiden en
begeleiden. Natuurlijk worden alle betrokkenen -ouders en (bege)leiders/coaches in de
eerste plaats- nauwgezet op de hoogte gehouden. Via e-mail, maar ook via
informatiebijeenkomsten. Belanghebbenden krijgen daarvoor op korte termijn separaat een
uitnodiging. Uiteraard kunt u daar met al uw vragen, suggesties en opmerkingen terecht.
De besturen van Sluiskil en Spui hopen op uw begrip, steun en medewerking. Het is wellicht
goed om te weten dat voetbalbond KNVB de samenwerking tussen verenigingen ook
stimuleert. Volgens gegevens van de bond telt Zeeuws-Vlaanderen de meeste
samenwerkingsvormen van het hele land.
Met vriendelijke groet, namens vv Sluiskil en vv Spui
Patrick van Passel (voorzitter Sluiskil a.i.)
Gert Jansen (voorzitter jeugdbestuur Spui)
Peter Oggel (voorzitter Spui)
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