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Beste jeugdleden en ouders,
In de afgelopen maanden is er door de besturen van VV Opijnen en SV Waalkanters gesproken over het
samenvoegen van de jeugd van beide verenigingen. Zowel bij VV Opijnen als bij SV Waalkanters is de
bezetting van de (met name oudere) jeugdteams niet optimaal. Door het samenvoegen van de jeugd
ontstaan er meer mogelijkheden om iedereen op het juiste niveau te laten spelen wat naar onze mening
voor de ontwikkeling van onze jeugd beter is. Door beide besturen is inmiddels de samenvoeging van de
jeugd goedgekeurd.
Middels deze brief willen wij jullie informeren over de samenvoeging van de jeugd van VV Opijnen en SV
Waalkanters die komend seizoen zal plaats vinden. Allereerst willen wij opmerken dat de jeugdleden
gewoon lid blijven bij de huidige club. De wedstrijden zullen het eerste jaar onder naam van SV
Waalkanters worden gespeeld aangezien bij de KNVB geen mogelijkheid bestaat onder twee verschillende
namen te spelen voor hetzelfde team. Voor de trainingen en de wedstrijden zal op basis van de beschikbare
capaciteit bij VV Opijnen en SV Waalkanters een indeling per maand worden gemaakt. Dat betekent dat
een team de hele maand bij VV Opijnen of bij SV Waalkanters zal trainen. Voor de eerste maand is
afgesproken dat alle trainingen op het complex van SV Waalkanters zullen worden gegeven om de
communicatie tussen beide verenigingen te vereenvoudigen. Daarna worden de trainingen verdeeld over de
twee complexen. Een nadere indeling van de trainingen zal nog volgen.
De wedstrijden zullen eveneens op beide complexen worden gespeeld. Ook hiervoor zal nog een indeling
worden opgesteld waarbij ook rekening zal worden gehouden met de belangen van beide kantines.
Ten aanzien van de kleding worden in ieder geval de lopende sponsorcontracten gerespecteerd. Op basis
van de beschikbare kleding zullen de verschillende teams worden voorzien van een eigen vaste kledingtas.
Dat betekent dat zowel in groen/wit als in zwart/rood gespeeld gaat worden afhankelijk van de staat waarin
de beschikbare kleding verkeert en de lopende sponsorcontracten.
Op 11 en 12 april zijn de leiders en trainers van de jeugdteams van VV Opijnen en SV Waalkanters nader
geïnformeerd over de samenwerkingsplannen. Deze avonden zijn zeer positief verlopen en wij hopen dat
iedereen die nu bij de twee verenigingen zijn betrokken zich ook komend jaar weer willen inzetten voor het
jeugdvoetbal. Op korte termijn zal een nieuwe gezamenlijke bijeenkomst voor de leiders en trainers plaats
vinden waar meer in detail naar de indeling van komend jaar zal worden gekeken op het gebied van
bezetting, begeleiding en training van de jeugdteams.
Met vriendelijke groet,

Gerrit van Driel
Secretaris VV Opijnen

Arjaan Gijsberts
Voorzitter SV Waalkanters
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