JAARVERSLAG OSM JEUGD ATLETIEK 2014
Hieronder een verslag over de jeugd voor het jaar 2014 (t/m september)
Algemene punten: De huidige groep trainers is relatief jong. De meeste trainers
zijn (oud) jeugdleden van de vereniging, die nu tegen vergoeding training
geven. Het lukt om deze groep trainers vast te houden en langzaam aan
ervaring op te bouwen. Verder hebben we een zeer ervaren trainer die sinds
september 2013 training geeft aan de wedstrijdgroep van de jeugd.
Ikzelf ben vanaf januari 2014 als bestuurslid jeugd actief bij de vereniging. Mijn
algemene uitgangspunt is om verantwoordelijkheid terug te geven aan de
trainers (binnen gegeven regels). Dat betekent vooral: vertrouwen hebben in
onze trainers. Ik verwacht van trainers dat ze zich verantwoordelijk gedragen.
Hulpouders: Het is in de loop van 2014 gelukt om ouders te vinden die bereid
zijn zich in te zetten voor de jeugd. Hans en Anita de Wild houden een groot
deel van de jeugdsite bij en plaatsen informatie over wedstrijden. Marjan
Overheul is nu de directe contactpersoon van de trainers en overlegd met
trainers over activiteiten. Ilona Amoah houdt de scholing van trainers in de
gaten. Uitgangspunt is om het initiatief bij de trainers te laten. Wij zijn er om
hen te ondersteunen.
Korte bespreking van de jeugdgroepen:
- Wedstrijdgroep: Naar mening van het bestuur is de wedstrijdgroep
een aanwinst voor de vereniging. Het geeft getalenteerde atleten de
mogelijkheid om binnen de verenging te blijven. Ook trekt het nieuwe leden
aan. De regels voor de overstap van reguliere groep naar de wedstrijdgroep
waren in januari 2014 niet helder. Dit kwam door gebrek aan communicatie
tussen trainers, zie ook later. De kosten van deze groep zijn hoog. Binnen het
bestuur wordt besproken of de wedstrijdgroep betaalbaar is. De hoop is van
wel.
- De Mini/C/B-pupillen: De bezetting voor deze groep is al enige tijd lastig. Het
liefst willen we naast Shannon een tweede trainer voor de groep hebben.
Dennis heeft dit gedurende enige tijd gedaan, maar voor hem werd het te veel.
Later is Friso er als nieuwe trainer bij gekomen (naar mijn mening heeft Friso
veel talent). Nog iets later hebben we Jeffrey (broertje van Shannon) als nood
op de maandag ingezet. In Juli 2014 is de situatie stabiel, al maak ik me nog wel
zorgen.

- A-pupillen: In november is de A-pupillen groep gestopt. Dat is naar mijn
mening een onjuiste beslissing. Het is namelijk een belangrijke leeftijdsgroep
en trekt veel leden aan. Zelfs al is de groep klein. Rond april heb ik daarom met
wat dwang de A-pupillen weer opgestart. Later is de training door de andere
trainers overgenomen (dank!). De groep loopt nu goed.
- D-junioren: Loopt tot zover ik kan waarnemen prima. Dit dankzij de trainers.
- C/B/A-junioren: Deze groep heeft problemen met leden die niet (kunnen)
doorstromen. Voor A-junioren zijn er weinig opties. Er wordt geprobeerd om
leden naar de loopgroepen te pushen, maar dat wil niet iedereen. Ook niet
iedereen kan of wil naar de wedstrijdgroep. Gevolg is dat het leeftijdsverschil
tussen doorstromende D-junioren en de A-junioren groot is. Rond september
2014 kwam dit probleem pas echt op de agenda. Dit vereist aandacht!
Conflicten januari/februari 2014: De relaties tussen sommige jeugdtrainers was
begin 2014 slecht. Er waren meerdere conflicten. Begin februari kwam dit tot
een uitbarsting. Er is in nood besloten om als bestuur met alle trainers rond de
tafel te zitten. Uiteindelijk bleek deze bijeenkomst positief. Het is gelukt om alle
trainers te behouden. Het grootste probleem was de trainers niet
communiceerden, dat zorgde voor misverstanden en heftige conflicten. Het
lijkt erop dat de relaties tussen de trainers op dit moment stabiel is (en
mogelijk zelfs positief). Er is een basisniveau van respect. Advies: dit in de gaten
houden.
Bij deze wil ik alle trainers en alle hulpouders danken voor hun inzet! Dank aan
het bestuur voor hun open houding richting de jeugd. Het was leuk om een
klein jaar als bestuurslid jeugd actief te zijn.

met vriendelijke groet,
Cas Velzel

