Na de eerste helft van het voetbalseizoen en de winterstop zijn de eerste wedstrijden van de
voorjaarscompetitie alweer gespeeld. Tijd voor een nieuwe editie van Juventud Nieuws!
Als u ooit dingen/artikelen hebt die u graag in de nieuwsbrief ziet verschijnen, geeft u deze door
aan iemand van de jeugdcommissie. Wij wensen u veel leesplezier!
Bestuurswissel binnen Juventud!
Bram Daams heeft aangegeven te willen stoppen met zijn taken binnen de jeugdcommissie van Juventud. De reden is
dat Bram het te druk heeft met zijn eigen bedrijfje "Bram Brandveiligheid" en daarnaast ook privé erg druk is.
Doordat Bram zelf geen kinderen bij het voetballen heeft, heeft hij geconcludeerd dat zijn interesses naar andere
zaken uitgaan. Bram blijft wel in het hoofdbestuur van RKGSV Gerwen actief waarin hij accommodatiebeheer blijft
doen. De opvolger van Bram Daams is Marcel Boersma. Marcel is al enige jaren actief als leider/trainer binnen de
jeugd. Door deze bestuurswissel wordt de taakverdeling binnen het jeugdbestuur ook iets anders:
 Theo den Ouden (jeugdvoorzitter en technische coördinatie vanaf de D elftallen en hoger)
 Marcel Boersma (vice voorzitter en technische coördinatie vanaf de E elftallen en lager)
 Willeke den Ouden (wedstrijdsecretariaat)
 Mark Spaan (dameselftallen)
 Sjors Driessen (jeugdactiviteiten)
Deze bestuurswissel gaat per direct in. Wij wensen Marcel veel succes en vooral plezier bij het uitvoeren van zijn
taken!

Nieuwe leden Sport & Spel zijn welkom
Vanaf begin september zijn wij bij Juventud weer
gestart met Sport & Spel. Hiervoor zijn we altijd op
zoek naar nieuwe leden. De kinderen van Sport & Spel
trainen elke zaterdag om 10.00u op het sportpark van
RKVV Nederwetten (september tot aan de winterstop)
en het sportpark van RKGSV Gerwen (winterstop tot
aan de zomerstop). Bij Sport & Spel maak je op een
leuke, speelse manier kennis met voetbal waarbij je
diverse spelvormen gebruikt en leuke oefeningen doet.
Een leuke kans dus om kennis te maken met voetbal.
Kinderen vanaf 4 jaar kunnen lid worden van Sport &
Spel. Je mag 4 keer gratis komen meetrainen, daarna
betaal je €25,- contributie per seizoen en wordt je
officieel lid. Als je officieel lid bent mag je ook
deelnemen aan alle activiteiten zoals sinterklaas en het
jeugdkamp. Voor meer informatie of vragen kunt u
contact opnemen met Marcel Boersma
(m.boersma01@onsnet.nu of 06-21396190)
Zeg het voort, zeg het voort!

Nieuwe webmaster & website voor Juventud!
Andy Slaets heeft aangegeven een nieuwe website voor
Juventud te gaan maken. Dat betekent dat de oude
website niet meer gebruikt wordt en de nieuwe website
binnenkort online komt. Andy is al jaren actief bij het
derde elftal in Gerwen en sinds kort houdt Andy ook de
website van RKGSV bij.
De uitslagen van de wedstrijden zullen voortaan niet meer
op de site van Juventud te vinden zijn. Deze worden alleen
nog maar gepubliceerd op www.voetbal.nl. De website
van Juventud wordt voortaan gebruikt voor algemene
zaken over Juventud.

Uitgelicht: vrijwilliger van de week
In de Nuenense Krant van donderdag 21 januari
2016 is te lezen geweest dat Gini van der Velden
uitgeroepen is tot vrijwilliger van de week. Gini
zet zich al jarenlang in voor RKVV Nederwetten
en dus ook voor Juventud. Wekelijks zorgt Gini
ervoor dat de was is gedaan, de kleedlokalen
schoon zijn en dat de sporttassen in orde zijn
voor de spelers! Wij zijn hartstikke blij met Gini
en hopen dat zij zich nog lang voor Juventud in
wil zetten.

Eerste kampioenschappen bij Juventud
Voor de winterstop hebben we twee
kampioenschappen gevierd! Eerst was het de
beurt aan de kanjers van de E2 en een week later
zijn de kanjers van de E1 kampioen geworden!
Beide kampioenschappen zijn gevierd met een
super leuk feestje! Jongens gefeliciteerd en op
naar de volgende kampioenschappen!

Nieuws vanuit de activiteitencommissie!
Grote Clubactie 2015
Door alle inspanningen van onze jeugdleden hebben we 343 loten verkocht voor de Grote Clubactie. Iedereen heeft
inmiddels zijn verdiende geld ontvangen! Hartelijk dank voor jullie inspanning, hierdoor kunnen wij weer leuke activiteiten
blijven organiseren!
Sinterklaas bij Juventud
Op vrijdagavond 27 november j.l. heeft onze Goedheiligman een bezoek gebracht aan onze spelers van Sport & Spel en de F
jeugd. De kantine van Gerwen werd omgetoverd tot een heuse discotheek waar de grote Surpriseparty voor Sinterklaas
gevierd werd. Er werd o.a. met taarten gegooid, met milkshakes gesjoeld, met confetti gespeeld en ga zo maar door. De
kinderen hebben van onze Goedheiligman allemaal een tas, zaklamp en sporthandschoenen gekregen! De foto's zijn te
vinden op: http://myalbum.com/album/MeLpzyeuqUHb. Volgend jaar komt onze goedheiligman op vrijdagavond 18
november naar Juventud!
Jeugdweekend 2016
Het thema van het jeugdweekend 2016 wordt: "Op de camping". Noteer 13 t/m 15 mei vast in je agenda, want dan is het
zover. Binnenkort volgen de officiële uitnodigingen voor het jeugdweekend. Deze dienen weer voor zondag 6 maart
ingeleverd te worden. Tijdens deze dagen hebben we ook weer de hulp van vele ouders nodig, dus zorg dat je erbij bent en
dit grandioze feest niet mist!

De Sinterklaascommissie en de jeugdweekendcommissie zijn altijd op zoek naar nieuwe leden. Heb je interesse dan kun je
contact opnemen met Sjors Driessen!!
Carnavaleske Hoogheden vanuit Juventud
Johan de Louw (Leider F1) = Prins Teskavo
Willen Verweij (Speler D1) = Jeugdprins Fireball
Anniek Bloks (Leidster MC1) = Prinses Carre
Lotte Scheepers (Speelster MC1) = Jeugdprinses van
Son & Breugel
Wat zijn we toch een prinselijke vereniging dit jaar!
ALAAF EN SSN SKON CARNAVAL!!!!
Nieuwe competitie & teamindeling

