Werkhoven, 29 januari 2018
Beste jeugdleden van Aurora en ouders,
De eerste helft van het seizoen is alweer voorbij. Zelfs de kerstboom is weer opgeruimd en
langzaam aan worden de dagen alweer langer. De start van de voorjaarscompetitie is in
zicht en graag willen we jullie via dit bericht over een aantal zaken informeren.
Scheidsrechters
Sinds november hebben we de oudere jeugd (vanaf JO13) verplicht om wedstrijden te gaan
fluiten, vanwege het scheidsrechterstekort. Tot nu toe zijn de ervaringen erg positief. De
jonge scheidsrechters geven aan dat zij goed begeleid worden en dat het voor hen erg
leerzaam is, ook voor hun eigen spel.
Zaalvoetbal tijdens de winter(stop)
Omdat het een lange winterstop is en we daarvoor
met sneeuw te kampen hadden, hebben we een
aantal zaterdagen de zaal geregeld. Op deze
manier kon de jeugd toch lekker voetballen.
Start voorjaarscompetitie
Binnenkort gaat de voorjaarscompetitie van start.
In de teamindeling hebben we voor een aantal teams wat wijzigingen moeten doorvoeren.
Voor zowel de JO10-1 als de JO10-2 gold dat deze teams maar één wissel hadden in de
eerste helft van dit seizoen. Een tussentijdse afmelding maakte het noodzakelijk om daar
opnieuw naar de teamindeling te kijken. Er zijn vanuit de JO10-2 twee spelers
doorgeschoven naar de JO10-1. Omdat de JO10-1 straks in de 2e klasse uitkomt, is er bij het
doorschuiven gekeken naar talent en niet – zoals voorheen gebruikelijk was doorgeschoven op leeftijd. Ook vanuit de JO9-1 zijn er twee spelers doorgeschoven. Op
deze manier kan iedereen spelen op het niveau waarbij hij zich prettig bij voelt.
Ook zijn er een aantal trainingstijden aangepast. Zie de bijlage voor het overzicht.
Cursus Pupillentrainer
Een aantal nieuwe trainers en een aantal bestaande trainers van de jeugd is gestart met de
cursus voor Pupillentrainer. Op deze manier willen zij beter worden in het training geven aan
onze jeugd. Tien weken lang op de maandagavonden zijn zij – samen met andere trainers
van andere clubs – te vinden bij Aurora, waar zij getraind worden door Liesbeth Migchelsen
van de KNVB.
Grote clubactie
In het najaar hebben we onze jeugdleden op pad gestuurd om loten te verkopen voor de
Grote clubactie. Dit heeft een mooi bedrag opgebracht, namelijk: € 1.075,20. We bedanken
iedereen voor hun inzet!

Samenwerking met FC Utrecht
SV Aurora is de samenwerking aangegaan met FC Utrecht. Door deze samenwerking kunnen
onze (hele goede) talenten misschien wel ooit bij FC Utrecht gaan spelen. Een aantal van
onze jonge talenten zijn al uitgenodigd om een middagje bij FC Utrecht te komen voetballen.
We zijn daar heel trots op!

Save the date(s) Jeugdkamp en Auroradag
Voor het eerst sinds een aantal jaren gaan we het jeugdkamp en de Auroradag weer uit
elkaar trekken. Dit was vroeger altijd al zo, en voor de kinderen en ouders is het gezelliger
om dit niet in hetzelfde weekend te laten plaatsvinden (vanwege gebrek aan slaap bij de
kinderen). De oudere jeugd van Aurora heeft aangeboden om het jeugdkamp te willen
organiseren. Daar zijn we heel blij mee. En dit zijn voor jullie ook vertrouwde gezichten,
want vele van hen zijn ook leiding bij Jong Nederland. We vragen jullie alvast het 1e weekend
van juni (Auroradag) en 2e weekend van juni (jeugdkamp) te reserveren in jullie agenda’s.
Vrijwilligers gezocht
In onze vrijwilligerspoule hebben we nog steeds een aantal ‘vacatures’. Zo zijn we nog op
zoek naar een trainer voor de meisjes onder 9 (JO9-3M) en een leider voor de JO9-1.
Trainingstijden kunnen op basis van beschikbaarheid worden afgestemd. Ook zijn we ook
nog steeds dringend op zoek naar scheidsrechters voor de JO17 en de JO19. Daarnaast
zoeken we nog iemand die op vrijdagmiddag lijnen kan trekken op de wedstrijdvelden, als
reserve naast Klaas. Bovendien is het fijn als er meer mensen beschikbaar zijn voor
velddienst op zaterdag (van 8 tot 12 uur). Heeft u interesse of wilt u eerst meer informatie,
neem dan contact op met Jessica Spithoven (contactgegevens staan vermeld op de Aurora
website).

Gras
Graag willen we jullie er nog eens aan herinneren dat ouders en andere fans van onze
spelers het veld NIET te betreden voor, tijdens of na de wedstrijd. Dit geldt ook voor het
penalty schieten. Het grasveld is voorbehouden aan de spelers, de scheidsrechter (of
wedstrijdbegeleider) en de leiders. Bezoekende teams zullen hiervan ook op de hoogte
worden gebracht door de leider. Deze maatregel nemen we niet alleen vanwege het behoud
van onze grasvelden, maar dit is ook KNVB-beleid.
Aan- en afmelden voor het komende seizoen
Om tijdig te weten of er grote wijzigingen in de teams nodig zijn voor het komende
voetbalseizoen (2018-2019, vragen we ouders aan- en afmeldingen bij voorkeur vóór 1 april
door te geven aan de ledenadministratie. Dat kan via deze link:
http://www.svaurora.nl/cms/index.php/voetbal/nieuwsarchief/3597-opzeggenlidmaatschap-jeugd
We wensen jullie allemaal een sportieve voorjaarscompetitie toe!
Groeten,
Namens de Jeugdcommissie

Eric van Rooijen
Jessica Spithoven

Bijlage Trainingstijden seizoen 2e helft 2017-2018

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

JO19-1 / A1

18.45-19.45

18.45-19.45

JO17-1 / B1

17.45-18.45

17.45-18.45

JO15-1 / C1

20.00 - 21.00

20.00 - 21.00

JO13-1 / D1

17.45 - 19.00

18.00 -19.15

JO12-1 / D2

18.00 – 19.00

18.00 -19.00

MO13-1 / MD1

19.00 - 20.00

19.00 - 20.00

JO10-1 / E1

18.00 - 19.00

17.00 - 18.00

JO10-2 / E2

18.00 - 19.00

17.00 - 18.00

MO11-1 / ME1

19.00-20.00

16.30-17.30

JO9-1 / F1

17.00-18.00

JO8-1 / F2

17.00-18.00

JO9-3M

15.30-16.30

Mini's

Zaterdag

10.00 - 11.00

