
Jaarverslag jeugdcommissie vv Forza SD 2014 – 2015  

Jeugdcommissie                                                                                              

De jeugdcommissie bestaat het seizoen 2014 – 2015 uit de volgende personen; Marjo Arensman, Jan Dalebout, 

Esther Muller en Louise Vleugel. Na de ledenvergadering sluit Eva Muller aan. 

NeVoBo competitie                                                           

We zijn de NeVoBo competitie gestart met 3 jeugdteams:                                                          

Nevobo competitie 

 1e helft 2
e
 helft 

Meisjes A1 hoofdklasse hoofdklasse 

Jongens B1 1
e
 klasse 1

e
 klasse 

CMV5 1
e
 klasse 1

e
 klasse 

 

De jeugd speelt in een seizoen 2 competities. De eerste competitie loopt van september t/m december. In 

januari wordt er een nieuwe competitie gestart. Deze loopt tot half april. In deze voorjaarscompetitie is het 

CMV5 team kampioen geworden! 

Minicompetitie                                                
Naast de NeVoBo competitie spelen we met de mini’s (jeugd van de basisschool) toernooien met verenigingen 

uit de buurt; Intermezzo, de Brug, AVC ’87 en Voverdi. Ook deze competitie is in tweeën verdeeld.                                         

De toernooien worden door de verenigingen zelf georganiseerd. vv Forza SD organiseert 2x per seizoen zo’n  

minitoernooi in De Vanger.                                                                 

In september (najaarscompetitie) was vv Forza SD vertegenwoordigd met teams in de CMV-categorieën 2 t/m 

5.                                                                         

In januari is de voorjaarscompetitie gestart 2 teams op niveau 2, 1 team op niveau 3 en 2 teams op niveau 5. 

Een van de CMV2 teams en een van de CMV5 teams is in deze competitie kampioen geworden.  

Evenementen                                                           

Tijdens het seizoen zijn er verschillende evenementen georganiseerd voor/door de jeugd:  

- Junior-senior training  

- Speculaaspoppenverkoop 

- Sinterklaasactiviteit 

- Circusactiviteit  

- Megaklassenevent 

Ter afsluiting van het seizoen is er door een aantal mini’s deelgenomen aan een beachvolleybaltoernooi op de 

Markt in Bergen op Zoom. Verder zijn de trainers naar een clinic van Edwin Benne geweest en is er bij de start 

van het seizoen een informatie avond voor de ouders georganiseerd.  

SMWO                                                    

Dit seizoen is de jeugdcommissie om meer leden te werven een samenwerking aangegaan met het SMWO.     

Op de basisscholen op Schouwen-Duiveland zijn er 3 volleyballessen gegeven in de groepen 3 t/m 8. Deze 

lessen werden gegeven door iemand van het SMWO, iemand van de club of door de leerkrachten zelf. Na deze 

lessen was er een vervolg van 2 trainingen op woensdagmiddag in het Sportblok. Dit heeft vv Forza SD een 

aantal nieuwe leden opgeleverd. In Bruinisse en in Zierikzee is er een nieuwe minigroep gestart.   

 

 


