Wierden, 12 mei 2020

Aan alle leden en ouders van jeugdleden van Juventa’12,
Zoals u wellicht heeft vernomen, heeft het bestuur van Juventa’12 de afgelopen maand een breed
onderzoek laten uitvoeren naar de haalbaarheid en het draagvlak binnen onze vereniging voor een
overstap naar het zaterdag seniorenprestatievoetbal.
De laatste jaren zijn er veel zondagverenigingen in de regio met hun prestatieteams overgestapt van de
zondag naar de zaterdag. Daarmee zijn deze verenigingen tegemoetgekomen aan de wens van veel
jeugdleden en jonge senioren die graag op de zaterdag willen (blijven) spelen. Dit onderzoek is niet door
het bestuur zelf uitgevoerd maar door een daarvoor opgerichte werkgroep. Die werkgroep is onder meer
gevraagd om het bestuur te adviseren over de vraag of er voldoende draagvlak binnen de vereniging
bestaat voor een dergelijke overstap maar ook of die overstap praktisch uitvoerbaar is. Een dergelijke
beslissing om van de zondag naar de zaterdag over te stappen raakt niet alleen de twee betrokken
selectieteams, maar in feite de hele vereniging.
Van dit onderzoek is een uitgebreid verslag gemaakt en een kopie van dit verslag is toegevoegd aan deze
brief.
De werkgroep adviseert het bestuur van Juventa’12 om voor 1 juni as. een verzoek bij de KNVB in te
dienen om de selectie elftallen de overstap van zondag naar zaterdag te laten maken. Die overgang zal
bijdragen tot het behoud van (jeugd)spelers en is in het belang van de continuïteit van onze vereniging.
Er zijn daarbij tevens geen belemmeringen voor de overige elftallen.
Het bestuur heeft besloten om dat advies over te nemen maar vindt het belangrijk om de mening van
de leden van Juventa’12 daarover te horen. In normale tijden zou daar een ALV voor worden
uitgeroepen maar dat kan door de corona maatregelen helaas niet. Om de leden toch bij de beslissing
te betrekken, heeft het bestuur besloten om zowel een vragenuur als een stemming te beleggen.
Vragenuur
Mochten er naar aanleiding van deze brief en/of het verslag van de werkgroep nog vragen bij u opkomen,
dan kunnen die vragen schriftelijk worden voorgelegd aan het bestuur en de werkgroep. Die vragen
kunnen tot en met dinsdag 19 mei worden gestuurd naar het volgende emailadres:
vragenoverdeoverstap@gmail.com. Op woensdag 20 mei zal het bestuur en/of de werkgroep na 19.30
uur telefonisch contact opnemen om de gestelde vragen te beantwoorden. Vergeet niet om uw naam en
telefoonnummer te vermelden!
Stemming
Op maandag 25 mei kan er vanaf 19.30 uur worden gestemd. Er is besloten om die stemming op een
‘drive-thru’ manier te laten plaatsvinden. Er kan vanuit de auto, corona proof, worden gestemd. We
vragen u de instructies ter plekke op te volgen. Op de parkeerplaats van Juventa’12 rijdt u op de
uitgezette route langs drie loketten. Voor het stemmen moet u uw eigen pen gebruiken. U kunt de route
ook per fiets of lopend doen, de voorkeur gaat er naar uit om vanuit de auto te stemmen. De aanrijroute
is vanaf het dorp.

Om 21.00 uur sluit de stemronde en zullen de stemmen door een onafhankelijke commissie worden
geteld en zal diezelfde avond de uitslag van de stemming via de sociale mediakanalen van de vereniging
bekend worden gemaakt.
Het bestuur zal alleen een verzoek bij de KNVB indienen wanneer de meerderheid van de uitgebrachte
stemmen voor een overgang naar de zaterdag is. Het stemrecht komt toe aan alle volwassenen die lid
zijn. Minderjarigen (tot en met 17) mogen niet stemmen. Dat stemrecht komt toe aan hun ouders, zij
mogen namens de kinderen stemmen, voor elk kind één stem.
Het bestuur vindt uw mening heel belangrijk en rekent op uw komst!
Met vriendelijke groet,
Bestuur Juventa’12

VERSLAG VAN DE WERKGROEP
‘SELECTIEVOETBAL JUVENTA’12 VAN
ZONDAG NAAR ZATERDAG’

WIERDEN
11 Mei 2020

Inleiding
De laatste jaren zijn er veel zondagverenigingen in de regio met hun prestatieteams
overgestapt van de zondag naar de zaterdag. Daarmee zijn deze verenigingen
tegemoetgekomen aan de wens van veel jeugdleden en jonge senioren die graag op de
zaterdag willen (blijven) spelen. Belangrijkste redenen hiervan zijn de soms wat lastige
combinatie van het stappen op zaterdagavond en zondag(ochtend)voetbal en de trend van
concentratie van voetbal/sporten op de zaterdag, waardoor er op de zondag meer tijd vrij
komt voor de familie.
Bij Juventa wordt er al jaren door seniorenteams op de zaterdag gespeeld, maar enkel op
recreatief niveau. Het bestuur van Juventa merkt dat de roep binnen onze vereniging om
met onze seniorenselectieteams naar de zaterdag over te stappen, leeft.
Voorts heeft het bestuur geconstateerd dat er de afgelopen jaren een aantal selectiespelers
(zowel jeugd als senioren) onze club heeft verlaten om te kiezen voor een
zaterdagvereniging. Ook wordt geconstateerd dat het steeds lastiger wordt om het 2e
zondag team te voorzien van voldoende spelers, omdat de doorstroming vanuit de jeugd
richting de zondag stokt. De doorstroming richting de zondag is sowieso beperkt, al helemaal
richting de recreatieve teams. Die hebben de laatste jaren geen of nauwelijks aanwas gehad
vanuit de eigen jeugd. De jeugd kiest voor selectievoetbal op de zondag of voor een
recreatief team op de zaterdag. Zo is het afgelopen jaar het volledig JO19-2 het huidige
zaterdag 4 geworden.
Dit alles heeft het bestuur doen besluiten om een onderzoek in te stellen of een dergelijke
overgang voor de huidige selectieteams (zondag 1 en 2) ook voor onze vereniging aan de
orde zou kunnen zijn. Bijzondere aandacht dient daarbij geschonken te worden aan de vraag
of er voldoende draagvlak binnen de vereniging bestaat voor een dergelijke overgang en of
een dergelijke overgang praktisch uitvoerbaar is.
Het bestuur heeft voor dat onderzoek een kleine praktische werkgroep ingesteld die de
afgelopen weken het onderzoek heeft uitgevoerd. Vanwege de corona-crisis is er besloten
om de werkgroep niet groter te maken dan 3 leden.

Breedte van het onderzoek
De werkgroep heeft besloten om het onderzoek breed op te zetten, omdat een beslissing
om de overstap van de zondag naar de zaterdag te maken niet alleen de twee betrokken
selectieteams raakt, maar in feite de hele vereniging. Daarom is besloten om niet alleen met
zondag 1 en 2 in gesprek te gaan, maar met alle seniorenteams, zowel zondag als zaterdag.
Daarbij is er, vanwege de corona-crisis, veelal voor gekozen, om het contact via de leiders of
afvaardiging van de desbetreffende teams te laten lopen.
Daarnaast is er gesproken met de jeugdteams JO17-1 en JO19-1 als beoogd leveranciers van
spelers van het 1e of het 2e. Het contact is via de leider (JO19-1) en trainer (JO17-1) verlopen.

Pagina 1 van 8

Voorts is er contact geweest met de contactpersonen van diverse commissies, zoals de
beheerscommissie, de technische commissie, de sponsorcommissie, wedstrijdcommissie,
scheidsrechterscommissie en de vrijwilligerscommissie. Daarnaast is er gesproken met de
hoofdtrainer van het 1e nu zijn contract voor komend seizoen is verlengd. Ook is er
gesproken met de KNVB en is er contact geweest met bestuursleden van PH Almelo, een
club uit de directe regio die grote overeenkomsten heeft en redelijk vergelijkbaar is met
onze vereniging. PH Almelo heeft een aantal jaar geleden de overstap naar de zaterdag
gemaakt.
Draagvlak
1e, 2e, JO19-1 en JO17-1.
Een verplaatsing naar de zaterdag heeft direct gevolgen voor de huidige selectie van het 1e
en het 2e en zal ook gevolgen hebben voor de 2e-jaars JO19 spelers, die dit jaar over moeten
naar de senioren. Op termijn zullen ook de 1e-jaars JO19 spelers en de JO17 spelers met een
beslissing om op zaterdag te gaan spelen, van doen krijgen.
De werkgroep heeft met een afvaardiging van zowel het 1e als het 2e gesproken. Met het 2e
zelfs meerdere keren. Uit die gesprekken komt duidelijk naar voren dat zo goed als alle
spelers de roep naar de zaterdag begrijpen en dat er tegen een verplaatsing naar de
zaterdag geen principiële bezwaren bestaan.
Bijna de voltallige selectie van het 1e zal de overstap naar de zaterdag maken, mocht de club
daartoe besluiten. Eén speler zal de overstap niet maken, omdat hij op de zaterdag moet/wil
blijven werken. Het idee om ‘ongeremd’ op de zaterdagavond te kunnen stappen, speelt bij
een aantal jongens een rol. De vrijdagavond is veel minder een stapavond dan de zaterdag.
Bij het 2e ligt dat anders. De gemiddelde leeftijd is daar ook hoger. De animo om op de
zaterdag te gaan spelen is een stuk minder. Van de 11 spelers die het 2e nog (maar) heeft,
zijn er slechts 2 of 3 spelers die mee willen naar de zaterdag. De overige spelers willen op de
zondag blijven spelen en zullen een eigen (recreatief) elftal starten dat op een lager niveau
gaat uitkomen dan het huidige 2e. Het team heeft daarvoor, buiten de vereniging, een
aantal oud-spelers benaderd en er zullen spelers uit de andere recreatieve zondag teams
aansluiten. Over dit nieuwe team is overleg gevoerd met de technische commissie en de
technische commissie heeft daar akkoord voor gegeven.
De werkgroep vindt het van belang te benadrukken dat het overigens maar de vraag is, los
van de discussie zaterdag-zondag, of het überhaupt gaat lukken om komend seizoen een
representatief 2e op de zondag in de benen te houden dat op hetzelfde niveau uitkomt
(zondag 3e klasse). Het afgelopen seizoen moest het 2e door een te kleine selectie
noodgedwongen en met grote regelmaat een beroep doen op spelers uit de JO19-1 en JO171. Zonder die spelers zou het seizoen voortijdig zijn geëindigd. Zoals gezegd heeft het 2e op
dit moment nog maar 11 spelers en de aanwas vanuit de JO19-jeugd zal te beperkt zijn om
tot een volwaardige selectie te komen met voldoende spelers. Daarbij is de kans groot dat
ook nog eens 2 jongens van het 2e de overstap naar de 1e selectie zullen maken.
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Overigens is het ook ongewenst om de selectie elftallen op verschillende dagen te laten
voetballen. De KNVB laat namelijk niet toe dat zondag selectiespelers meedoen op de
zaterdag en zaterdag selectiespelers meedoen op de zondag. Kortom, wanneer het 2e op de
zondag zou blijven op hetzelfde niveau, zal dat ertoe leiden dat er geen spelers van het 1e
met het 2e mee mogen doen en andersom. Groot nadeel daarvan is dat spelers die
terugkomen van langdurige blessure niet eerst wedstrijdritme kunnen opdoen in het 2e en
bij blessures en schorsingen het 1e en het 2e, over en weer, geen beroep op elkaar kunnen
doen. Een gelijk probleem doet zich voor bij inzetten van jeugdspelers. Wanneer een
jeugdspeler meegedaan heeft in het 2e op zondag mag die speler niet meer meedoen met
het 1e op zaterdag.
De spelers van JO19-1 en JO17-1 geven aan dat hun voorkeur naar de zaterdag uitgaat. Door
de JO19 spelers worden wel vragen gesteld of het allemaal past op de zaterdag en of JO19-1
dan eerder op de dag zou moeten spelen.

Overige seniorenteams
Ook bij de overige niet selectieteams ziet de werkgroep dat er niet of nauwelijks principiële
bezwaren tegen een overgang naar de zaterdag bestaan. Wel constateert de werkgroep dat
er bezwaren c.q. zorgen zijn op het praktische vlak. Men is bang om ‘verworven rechten’
kwijt te raken. “Past het allemaal wel op de zaterdag” en “We vinden het prima als wij maar
op onze eigen training dag kunnen blijven trainen”.
Hieronder volgen een aantal op- en aanmerkingen zoals die richting de werkgroep zijn
gemaakt.
De huidige zaterdagsenioren 2, 3 en 4 hebben geen bezwaar tegen de komst van meer
teams op de zaterdag. Sterker nog, een eventuele komst wordt gewaardeerd omdat dat tot
meer drukte en gezelligheid leidt in de kantine. De zaterdagteams hebben wel groot
bezwaar tegen latere aanvangstijden van hun wedstrijden dan de huidige tijden. Deze teams
willen niet op de zaterdag op de late namiddag voetballen.
Het damesteam vreest voor een gebrek aan gezelligheid in de kantine op zondag. Wanneer
het 1e en het 2e vertrekken naar de zaterdag, is het damesteam het team dat het laatst op
de zondag speelt. De dames zijn bang dat zij na het spelen van hun wedstrijd in een lege
kantine terecht komen.
Vanuit het 5e komt de opmerking dat dat team graag wil vasthouden aan de donderdag als
trainingsdag. De komst van het 1e of het 2e naar de donderdag om te trainen, mag niet ten
nadele gaan van hun trainingsmogelijkheden. De werkgroep ziet dat die wens bij meerdere
teams leeft en begrijpt die wens.
Vanuit één van de 45+ team komt de opmerking dat de wens om op zaterdag te gaan
voetballen mogelijk wordt ingegeven door de jonge leeftijd van de selectie. Men vraagt zich
af of de selectie daar, wanneer men bijvoorbeeld 25/26 jaar is, nog steeds zo over denkt. De
werkgroep begrijpt die opmerking, maar constateert dat er nauwelijks spelers van die
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leeftijd bij de 1e selectie zitten. De afgelopen jaren is gebleken dat tegen de tijd dat men die
leeftijd bereikt, de spelers dan zijn vertrokken naar een andere (zaterdag)vereniging, lager
zijn gaan voetballen of zelfs zijn gestopt. Door naar de zaterdag te gaan wordt die tendens
mogelijk doorbroken.
Daarnaast wordt de vraag gesteld of er wel behoefte is aan een overgang naar de zaterdag
en of er geen sprake is van het blindelings volgen van een trend. De werkgroep constateert
dat die behoefte er wel is en verwacht dat een overgang de club goed zal doen. De club
werkt met een open vizier en laat zien door het instellen van dit onderzoek en de
werkgroep, dat het geen oogkleppen op heeft.

De diverse commissies
De beheerscommissie is een voorstander van een overgang naar de zaterdag. Door het
wegvallen van de zondagmiddag, zal er minder een beroep op de barvrijwilligers gedaan
hoeven te worden en zal het drukker (en gezelliger worden) in de kantine.
De werkgroep vindt het lastig om in te schatten wat een overgang voor de omzet van de
kantine zal doen. De verwachting is dat de omzet die op de zondag wegvalt, op de zaterdag
weer terug zal komen. Mocht een overgang naar de zaterdag tot meer toeschouwers leiden,
is de inschatting dat de omzet zelfs zal toenemen.
De sponsorcommissie, vrijwilligerscommissie en scheidsrechterscommissie hebben geen
bezwaar en staan positief ten opzichte van een eventuele overgang naar de zaterdag. De
sponsorcommissie verwacht geen gevolgen voor de sponsoren.
De technische commissie is een uitgesproken voorstander van een overgang naar de
zaterdag. Volgens de technische commissie zal dat leiden tot beter behoud van jeugd bij de
overgang naar de senioren en veel meer beleving langs de lijn. Ook zal een overgang naar de
zaterdag het prestatievoetbal ten goede komen en de zal de betrokkenheid van de jeugd bij
de selectieteams naar verwachting toenemen.
De werkgroep constateert dat de huidige beleving op de zondagmiddag niet over houdt. Er
komt te weinig publiek, al helemaal bij uitwedstrijden. De verwachting is, mocht het 1e hun
wedstrijd op de zaterdag namiddag gaan voetballen, dat dat meer toeschouwers zal gaan
opleveren. Er zal meer jeugd blijven hangen na hun eigen wedstrijd, hetgeen ook geldt voor
recreatieve seniorenteams. Na afloop van de wedstijd van het 1e op de zaterdag zal het
drukker in de kantine zijn, dan op de zondagmiddag. Zeker bij de uitwedstijden. Het
overkomt het 1e de afgelopen jaren geregeld dat bij terugkomst van een uitwedstrijd, de
kantine zo goed als leeg is.

De hoofdtrainer
De hoofdtrainer heeft vroeger, buiten zijn proftijd om, veel op de zaterdag gespeeld. De
zaterdag leidt volgens hem tot meer roering langs de lijn en nadertijd in de kantine. Mocht
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de club besluiten om op de zaterdag te gaan spelen, zal hij daarin meegaan ondanks het feit
dat hij voor de zondag is aangesteld. Een sportieve achteruitgang (van zondag 4 e klasse naar
zaterdag 4e klasse) neemt hij op de koop toe en is wellicht ook niet erg gezien de verwachte
mutaties komend jaar binnen de 1e selectie. Een aantal ervaren jongens hebben te kennen
gegeven de club te zullen verlaten of te zullen stoppen met voetbal.
Zondag heeft 5 klassen, zaterdag 4 klassen. De werkgroep constateert dat de overgang naar
de zaterdag, waar verplicht in de laagste klasse ingestroomd zal worden, dus naar de 4e
klasse, een sportieve achteruitgang tot gevolg zal hebben. De werkgroep bemerkt dat het
spelen op het laagste niveau op zaterdag evenwel niet als belemmering wordt gezien bij de
keuze om naar de zaterdag te gaan. Het is eigenlijk geen of nauwelijks onderwerp van
discussie. Wellicht wordt dat ingegeven vanuit de gedachte dat er snel gepromoveerd zal
gaan worden maar dat is, wat de werkgroep betreft, geen vanzelfsprekendheid.

PH Almelo
PH Almelo is wat grootte betreft een vergelijkbare vereniging. Het beschikt, net zoals onze
vereniging, over een senioren zaterdag en zondag tak. PH Almelo heeft in 2016 de stap
gemaakt naar de zaterdag. Er waren toen al 10 zaterdag elftallen en 4 zondag elftallen. De
beweegredenen die aan de overgang ten grondslag lagen, zijn vergelijkbaar met wat er nu
binnen onze vereniging speelt. Ook daar deed zich het probleem van beperkte doorstroming
van de jeugd naar de zondag voor en het niet meer in staat zijn om een 2e te bemannen
naast een toename van de zaterdag elftallen en afname van de zondag elftallen.
Die overgang is volgens PH Almelo een zeer goede keuze geweest. Volgens PH Almelo is de
beleving rondom het 1e, na de overgang, positief veranderd. Meer toeschouwers, meer
spelers en meer gezelligheid. Ook is de omzet in de kantine door de overgang naar de
zaterdag toegenomen. Enig klein nadeel wat gezien werd, was dat selectiespelers die een
junioren prestatie-elftal (JO19-1 tot en met JO15-1) willen trainen op zaterdag, dat niet
kunnen, qua timing. Op dit moment speelt er nog 1 seniorenteam en nog 1 veteranenteam
bij PH Almelo op de zondag. PH Almelo sluit niet uit dat de zondag tak volledig gaat stoppen.
De werkgroep merkt tenslotte nog wel op dat PH Almelo na de overgang naar de zaterdag,
maar liefst 2 maal achter elkaar kampioen is geworden. Dat zal de sfeer en de beleving
rondom de gemaakte keuze positief hebben beïnvloed.

Praktische uitvoerbaarheid:
Speelvelden
Juventa beschikt over 3 wedstrijdvelden, waarvan 2 zijn voorzien van kunstgras. Dit is ten
opzichte van de omvang van het ledenbestand (circa 850 leden) relatief weinig. Door
evenwel goed te plannen en het feit dat de velden zowel op de zaterdag als de zondag
worden gebruikt, leidt dat nooit tot problemen. Op de zaterdag begint de laatste wedstrijd
uiterlijk om 15.15 uur.
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Een overgang van de 2 selectieteams naar de zaterdag zal tot een extra belasting van de
velden leiden, ook gezien het feit dat het gewenst is dat beide het teams op het hoofdveld
spelen en het veld een uur voor de wedstrijd beschikbaar dient te zijn. Voorts is het gewenst
dat ook de kleedkamers (ook die van de tegenstander) tijdig vrij zijn.
De werkgroep heeft aan de wedstrijdplanner gevraagd om, met inachtneming van het
bovenstaande, te adviseren wat het meest wenselijke aanvangstijdstip zal zijn. Van tevoren
is er door de werkgroep contact geweest met de KNVB over de vraag of er restricties
bestaan wat het aanvangstijdstip betreft. Die blijken er niet te zijn, anders dan dat er uiterlijk
om 18.00 uur gestart dient te worden met de wedstrijd.
De wedstrijdplanner heeft zijn bevindingen op papier gezet. Samengevat komen de
conclusies van de wedstrijdplanner op het volgende neer:
-

Aanvang 15:15 uur: alleen bij een extra veld;
Aanvang 17:00 uur: op korte termijn haalbaar, groei zaterdagtak beperkt mogelijk;
Aanvang 18:00 uur: komende jaren geen problemen (mits zaterdagtak niet behoorlijk
groeit).

Een overgang naar de zaterdag levert dus geen problemen qua veldbezetting op, mits er
later (dan gebruikelijk) wordt gestart.
N.B. De werkgroep is bekend met het feit dat het bestuur met de gemeente/SSW in overleg
is over de aankoop van een stuk grond aan de achterkant van de kantine, om daar een 4e
veld aan te leggen. De aanschaf van die grond is nu, strikt genomen, niet noodzakelijk bij een
eventuele overgang van de selectieteams naar de zaterdag.
Mocht het daadwerkelijk tot een overgang naar de zaterdag komen, verwacht de werkgroep
een groei op de zaterdag. Een extra veld zal dan op termijn noodzakelijk zijn. De werkgroep
adviseert het bestuur om de onderhandelingen voor aankoop van de grond voort te zetten
maar, na aankoop, eerst in te richten als speelveld wanneer de noodzaak daartoe bestaat.

Kleedkamers
Uit de bevindingen van de wedstrijdplanner blijkt dat een overgang naar de zaterdag niet tot
problemen bij de indeling van de kleedkamers zal leiden.

Trainingsvelden
Zondag 1 en 2 trainen nu op de dinsdag en de vrijdag. Bij een overgang naar de zaterdag als
speeldag is de vrijdag geen optie meer als trainingsavond. Er zal dan binnen het huidige
trainingsschema geschoven moeten gaan worden. Opties zijn dinsdag – donderdag,
maandag – woensdag en maandag – donderdag. Volgens de wedstrijdplanner zijn alle opties
mogelijk zonder directe gevolgen voor de trainingsdagen van de overige seniorenteams. Die
kunnen op hun gebruikelijk avond blijven trainen.
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Statuten
De werkgroep constateert dat uit de statuten van Juventa geen verplichting volgt om een
ALV bij elkaar te roepen. Formeel gezien hoeven de leden geen toestemming te geven voor
een overgang naar de zaterdag, maar aangezien het een ingrijpend besluit betreft adviseert
de werkgroep het bestuur om weldegelijk de leden bij deze beslissing te betrekken en hun
toestemming daarvoor te vragen. Door het corona virus kan dit niet middels een reguliere
ALV. De werkgroep stelt voor om enerzijds een vragenuur in te stellen waar leden vragen
kunnen stellen die in dit verslag niet beantwoord worden en anderzijds een stemming te
houden op een wijze die ‘coronaproof’ is.

Ingangsmoment
De werkgroep is er een voorstander van om de overgang komend seizoen al in te laten gaan.
Dit om onnodig extra (jeugd) ledenverlies tegen te gaan. Een overgang dient voor 1 juni 2020
bij de KNVB te zijn aangevraagd. De werkgroep realiseert zich dat het erg kort dag is en dat
er wat uitdagingen zijn door het coronavirus, maar acht het zeker niet onhaalbaar. De
overgang een jaar later ingaan, kan leiden tot een verloren jaar. “Wat maakt het uit hoe we
spelen, volgend jaar gaan we toch naar de zaterdag en spelen we in de 4 e klasse”. Dat moet
en kan door een snelle maar zorgvuldige besluitvorming worden voorkomen.

Advies
De werkgroep adviseert het bestuur van Juventa’12 om vóór 1 juni as. een verzoek bij de
KNVB in te dienen om de 1e selectie op de zaterdag te laten spelen in plaats van op de
zondag waarbij de wedstrijden standaard om 17.00 uur aanvangen. De werkgroep raadt het
bestuur aan dat verzoek enkel te doen na raadpleging en instemming van de leden op de
wijze zoals hiervoor verwoord.
De werkgroep raadt het bestuur voorts aan om ook de 2e selectie hun wedstrijden op de
zaterdag te laten spelen ondanks het feit dat het merendeel van de huidige spelers van het
2e niet mee zal gaan naar de zaterdag en een eigen recreatief team zal gaan vormen op de
zondag. De werkgroep komt tot dat advies, omdat op de zondag blijven in feite geen optie is
nu verwacht wordt dat het niet gaat lukken, door onvoldoende spelers, om een
representatief 2e in de benen te houden en de KNVB uitwisseling van spelers van zaterdag
naar zondag en andersom niet toelaat.
Bij een overgang van het 2e naar de zaterdag houdt de club daarmee de mogelijkheid open
om het komende JO19-1 ‘om te turnen’ tot het 2e elftal. Volgens de technische commissie
hebben de spelers die komend jaar voor JO19-1 in aanmerking komen, het afgelopen jaar bij
de talrijke invalbeurten bij het 2e al aangetoond, dat niveau aan te kunnen. De werkgroep
ziet dit als een tijdelijke oplossing voor één seizoen gegeven de omvang van de JO19 groep.
Komend jaar beschikt de vereniging over drie JO19 teams.
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Voorts adviseert de werkgroep om bij de vaststelling van de trainingsdagen van het 1 e en het
2e rekening te houden met de huidige indeling van de seniorenteams en daar geen
veranderingen in aan te brengen opdat elk team op de gebruikelijke dag kan blijven trainen.
Uiteindelijk leidt de verhuizing van het 1e en 2e naar de zaterdag er toe dat Juventa komend
seizoen gaat voetballen met een volwaardige zaterdag en zondag senioren tak. Op zaterdag
zullen 5 seniorenteams aantreden, waaronder dus de 2 selectieteams. Op zondag wordt er
gevoetbald met 4 heren seniorenteams, 1 damesteam en 2 45+ teams. De continuïteit van
de vereniging is daarmee de komen jaren gewaarborgd.

Wierden, 11 mei 2020

Hans Gels
Patrick Rikmanspoel
Ewald Blankestijn
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