Nieuwsbrief 1 seizoen 2018-2019
Datum: 16-1-2019
Het nieuwe jaar is alweer 1 speel-weekend onderweg, de champagne uit het lijf, dus tijd om
even terug te blikken op de afgelopen periode en ook vooruit te kijken naar de komende
periode. Met deze nieuwsbrief willen we u informeren over zaken die bij Minderhout VV
gebeuren of binnenkort gaan gebeuren. Zodat u nog beter geïnformeerd bent. Veel
leesplezier!

Terugblik
Ledengroei
Bij de start van het seizoen zette de ledengroei bij Minderhout VV gestaag door. Opnieuw
ruim 20 5-jarigen die zijn begonnen met voetbal. Deze ledengroei biedt uitdagingen
(voldoende ruimte, trainers, vrijwilligers, etc.) Maar ook kansen op tal van vlakken. Zo
kunnen wij nu in 7 van de 11 leeftijdscategorieën meerdere ploegen inschrijven en dus ook
beter aansluiten op het niveau van het individu. Het zogenaamde provinciale en gewestelijke
voetbal. De uitdaging zit in de overige 4 leeftijdscategorieën waar wij dit omwille van
onvoldoende aantallen nog niet kunnen.

Meisjesvoetbal
We zetten een hele goede stap in meisjesvoetbal. Onder de gedegen leiding van ons
bestuurslid Kim Jacobs staat meisjesvoetbal echt op de kaart bij Minderhout. Hadden we in
2016 slechts verspreid een 8-tal meisjes, dan hebben we inmiddels 2 volwaardige ploegen

en ruim 25 actief spelende meisjes. Daarmee liggen we op koers om onze doelstelling 2020
te bereiken. Volwaardig aanbod meisjesvoetbal resulterend in een U15 ploeg tegen 2020.
Meisjes met interesse in voetbal stuur een email naar xkimjacobsx@gmail.com
Nieuwe velden, verlichting en zonnepanelen
We zetten in 2018 ook een belangrijke stap in onze doelstelling 2020. We legden het
noodzakelijke extra trainingsveld aan en vernieuwden de complete verlichting van klassiek
naar LED. Tevens legden we een fors aantal zonnepanelen. Daarmee bieden we niet alleen
een betere infrastructuur aan onze voetballers, maar zetten we ook 2 belangrijke stappen in
ons groen project en hebben we fase 1 en 2 daarvan gerealiseerd. Dank aan alle
ondersteuners en leden dit mede mogelijk te maken.

√
√

Vooruitblik
ProSoccerData
In 2018 besloten we te gaan werken met ProSoccerData: een online spelers-, trainers-,
ouders- en vrijwilligersplatform en mobiele app waarmee tal van zaken rondom
communicatie met en tussen leden, trainershulpmiddelen, administratie, wedstrijdverslagen
en ook individuele spelersopvolging beter geregeld kunnen worden.
Deze tool wordt door tal van aansprekende clubs in België gebruikt (bv Anderlecht, maar ook
dichter bij huis door Hoogstraten VV). Na maanden van zorgvuldige voorbereiding staan we
aan de vooravond van de lancering van deze tool.
Let op: deze is zeker niet alleen voor trainers, maar zeker ook voor leden bestemd. In de
komende weken gaan wij iedereen voorzien van een account.

Audit Footpass

Sinds december zijn enkele medewerkers van de club druk bezig om de Footpass audit te
doorlopen. Tijdens deze audit wordt de gehele clubwerking doorgelicht. Van activiteiten tot
sportief beleid eerste ploeg. Van trainersbegeleiding tot AED toestel en van financieel beleid
tot en met het hebben van een ouderraad (deze laatste is trouwens een uitdaging voor de
toekomst. Bij interesse graag een mailtje naar frank@bogaerts.eu)
U weet dat Minderhout VV 1 ster behaalde in 2013, om vervolgens 2-sterren te behalen in
2016, wat in de ruime regio na Hoogstraten VV de hoogste kwalificatie betekent. Hopelijk
slagen wij erin dit resultaat vast te houden. En zo stap voor stap onze clubwerking nog
verder uit te bouwen.

Opbouw Jeugdwerking
Wij hebben naast de hierboven genoemde uitdaging grofweg nog 2 uitdagingen. De verdere
uitbouw van het technisch team o.l.v. Werner Hopstaken onze TVJO. Dit om trainers en
spelers meer aandacht te kunnen geven. Daarnaast ligt er een uitdaging in enkele ploegen
waar de combinatie van hoeveelheid spelers en kwalitatief voldoende goede spelers nog
zeker aandacht nodig heeft om het spelplezier gecombineerd met sportieve uitdaging beter
in te kunnen vullen.
Trainers
Inmiddels is het seizoen halfweg en wordt er al weer hard gewerkt aan het seizoen 20192020. Met 24 jeugdploegen en dus ook ruim 20 jeugdtrainers een grote uitdaging om ook
voor 2020 weer voldoende trainers te hebben in elke leeftijdscategorie. Wij zijn heel blij dat
er weer een paar enthousiaste trainers besloten hebben zich te kwalificeren voor het
trainersdiploma C. Deze opleiding wordt geheel door de club vergoed en ondersteund, wat
mogelijk een pré kan zijn voor andere kandidaat trainers. Maar ook trainers zonder diploma
zijn zeker zeer gewaardeerd en in vele gevallen kwalitatief zeer goede opleiders. Ook zij
komen dus absoluut tot hun recht in onze sportieve werking. Daarom nog eens een grote
dank naar onze trainers. Hopelijk spreekt u als speler/ouder deze waardering ook uit naar
hen tijdens 1 van de komende matchen. We hebben ze echt heel hard nodig!
Bent u of kent u een trainer die eens kennis wil komen maken? Email dan naar
wernerhopstaken@hotmail.com

Activiteiten

Er staan ook voor de tweede seizoenshelft nog een aantal super toffe activiteiten op het
programma:
 8 februari 2019 MVV Quiz
 16 maart 2019 MVV @ THE Party
 4 mei 2019 Slot Happening
 8-9 juni 2019 Trekker Trek
Deze laatste activiteit is niet zozeer een activiteit vóór MVV leden, maar wel een ongelofelijk
belangrijke activiteit door MVV leden. Een substantieel deel van de clubwerking en daarmee
het speelplezier van uw kind wordt hierdoor gefinancierd. Hopelijk kunnen we weer rekenen
op veel helpende handen!

Tot slot
Bezoek zeker ook onze website http://minderhoutvv.be/ en/of onze facebook pagina
https://www.facebook.com/minderhoutvvjeugd/ eens. Daar vind je steeds actuele informatie
over je club. Onder documenten staat de uitgebreide en actuele informatie brochure waarin
je alles kan lezen over de voetbalvisie en organisatie van Minderhout VV.
Sportieve groet en veel plezier in 2019!
Namens jeugdbestuur Minderhout VV

