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Woensdag 21 april 2021

HOOFDSPONSOR v.v. READ SWART:

BESTUURSNIEUWS
Vier teams in het nieuw
Maar liefst vier seniorenteams zijn door sponsoren in een nieuw tenue gestoken. Hoofdsponsor Siebe de
Vries, die aan het begin van het seizoen zijn sponsorcontract al verlengde, is sponsor van het eerste elftal.
Naast het gewone Read Swart-shirt krijgt het team ook twee uit-shirts (groen en blauw) en een
warmloopshirt.
2Wieler Centrum Heerenveen is de nieuwe sponsor van Read Swart 2. Werktijd Uitzendbureau heeft het
contract als shirtsponsor van Read Swart 3 verlengd. TM vd Meer Handelsonderneming & Sportsking
Sportswear for Winners kleden de parel van de verenging; het dames elftal van Read Swart.
Dankzij deze sponsoren en een mooie overeenkomst tussen Robey en Sportsking zijn de teams voor drie
jaar in het nieuw gestoken. De tenues zijn van prachtige kwaliteit met de laatste trends die Robey via
Sportsking aanbiedt. De details en nieuwe technieken van bedrukken verbeteren zich nog steeds en zijn
ook in de nieuwe shirts van Read Swart terug te zien.
Voor nu een preview van de shirts door de spelers (m/v). Zodra het weer mogelijk is willen we uiteraard
nog mooie team foto’s maken. Het zal waarschijnlijk nog wel even duren voordat de teams in hun nieuwe
outfit kunnen spelen.
Iedereen ontzettend bedankt en hopelijk kunnen we iedereen snel zien schitteren op de velden in de
nieuwe tenues.
Met dank aan de sponsoren :
Siebe de Vries
2wieler Centrum Heerenveen
WERKTIJD uitzendbureau
TVDM Handelsonderneming & Sportsking Sportswear for Winners
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JEUGDNIEUWS
Er is op dit moment helaas bijzonder weinig nieuws te melden. Binnen het bestuur en de jeugdcommissie
kijken we, net als half Nederland, uit naar versoepelingen en dan natuurlijk op voetbalgebied. We zijn blij
dat we, eventueel in aangepaste vorm, mogen trainen, maar wat zou het lekker zijn om weer wat
wedstrijden tegen andere clubs te mogen spelen. De richtlijnen laten het op dit moment echter
gewoonweg niet toe.
Of dat er dit seizoen nog van gaat komen is zeer de vraag. De KNVB is nog wel vol verwachting en heeft de
concepten reeds van de plank gehaald en informatief in de communicatie gegooid. Maar het is allemaal
nog onder flink wat voorbehoud, dus we houden onze adem nog even in.
Wel zijn we begonnen met een doorkijk naar komend seizoen. De indeling belooft weer een flinke puzzel
te worden. We hopen natuurlijk dat we alle leden kunnen behouden en weer beschikbaar hebben voor de
teams van volgend seizoen. Mocht een speler toch snode plannen hebben om te stoppen of van club te
willen switchen, geef dit dan per direct aan bij je leider. De jeugdleiders inventariseren op dit moment de
plannen en wensen binnen hun teams.
Tot slot willen we iedereen nogmaals wijzen op de vacatures binnen de jeugdcommissie. Door
verschuivingen in de commissies en bestuur met ingang van het volgende seizoen (dus vanaf augustus
2021) zijn we op dit moment heel hard op zoek naar:
-

-

Een Jeugdcoördinator Bovenbouw (JO14 – JO19). Het betreft hier het organisatorische deel
rondom het jeugdvoetbal, ofwel zorgen dat er teams zijn, dat er competities gespeeld kunnen
worden, dat er trainers en leiders zijn en contact met ouders. De gemiddelde tijdbesteding is ca. 3
uur per week.
Een Trainingscoördinator Jeugd. Hier betreft het dus het voetbalinhoudelijke deel bij de jeugd,
ofwel zorgen dat er trainingen kunnen zijn met voldoende en afdoende materialen en de
ondersteuning aan trainers. De gemiddelde tijdbesteding is ca. 4 uur per week.

Iedereen zal begrijpen dat het zonder Jeugdcommissie of met een onvoldoende bezetting onmogelijk
wordt om een Jeugdafdeling draaiende te houden. Op dit moment wordt de continuïteit van de jeugd
binnen Read Swart wel bedreigd door deze ontwikkeling. We kunnen begrijpen dat mensen wellicht
opzien tegen een vrijwilligersfunctie met iets meer verantwoordelijkheid dan de gemiddelde
kantinedienst of dat ze in eerste instantie denken dat het niet in te passen is in het toch al drukke leven.
De tijdbesteding en werkdruk valt echter heus mee, dus doen we toch een dringend beroep op iedereen
om het gesprek met Martin Jan of Mark aan te gaan om als vrijwilliger een bijdrage te gaan leveren aan
het voetbalwelzijn van de jeugd binnen onze mooie vereniging.

Jeugdcoördinator O19-O14: Mark Woollard

06.44582225 of m.woollard@upcmail.nl

Jeugdcoördinator O13-O7: Martin Jan Adema

06.41208823 of adema_mj@hotmail.com

Trainingscoördinator:

VACATURE
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