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Dit is het eerste seizoen van de samenwerking tussen de jeugdafdelingen van Neptunia en Eems Boys. 
SJO Neptunia Eemsboys Combinatie start dit seizoen met 27 teams  (2x A, 2x B, 4x C, 4x D + D7tal, 7x E en 7x 
F)in de competitie. 
De junioren (A t/m C) en D2 spelen op sportpark Uitwierde en de rest speelt op sportpark Centrum, daarbij 
trainen E5 en D5 ook nog op Uitwierde terwijl ze hun wedstrijden op het Centrum spelen 
Bij de  B-junioren hebben we aan het begin van het seizoen, ondanks het doorschuiven van 3 C-junioren, niet 
genoeg spelers om 2 teams te vormen. Omdat dit ook bij de A2 geldt wordt besloten om de B2 uit de competitie 
te halen en de resterende B-junioren door te schuiven  naar de A2 
 
Er is een nieuw jeugdbestuur gevormd. 
Het jeugdbestuur moet gaan bestaan uit 15 mensen, namelijk een voorzitter, een vice-voorzitter, een 
penningmeester, een secretaris, 2 wedstrijdsecretarissen , 7 jeugdcoördinatoren  en 2 algemene leden. 
Hier wordt nog gezocht naar een penningmeester en een 2e coördinator voor de E-pupillen 
 
De resultaten in het najaar zijn wisselend, de teams die uitkomen in een hele competitie doen het redelijk tot 
goed, terwijl de meeste teams uit de najaarsreeksen komen in de middenmoot terecht. Alleen NEC F2 wordt 
kampioen in het najaar en eindigt C3 op een knappe 2e plaats. Hierbij vermelden we wel dat de meeste reeksen 
niet zijn uitgespeeld. 
Na de winterstop blijven we op 26 teams, er wordt een F8 ingeschreven, maar de D5 wordt teruggetrokken.  
Ook lukte het niet om met A2 het seizoen uit te spelen en komen we begin april op 25 teams. 
 
In het voorjaar wordt C1 als eerste kampioen buiten de reeksen om en promoveert naar de eerste klasse. 
B1 haalt opnieuw nacompetitie, maar sneuveld in de 2e ronde. 
F2 en F5 worden kampioen in hun voorjaarsreeks en het jongste team van NEC, F8 wordt net geen kampioen en 
wordt knap 2e. 
De overige teams hebben het redelijk gedaan in hun competitie. 
 
Op 16 maart presenteerde het jeugdbestuur de nieuwe tenues en logo van de SJO Neptunia Eems Boys 
Combinatie, die met ingang van het seizoen 2013/2014 worden gedragen. 
Ook wordt met ingang van het nieuwe seizoen de naam officieel veranderd in SJO NEC Delfzijl. 
 
Ook hebben we dit seizoen weer een tekort gehad van vrijwilligers. 
Functies voor wedstrijddienst, leiders, trainers en kunnen maar moeizaam worden ingevuld. 
Dankzij een kleine groep vrijwilligers hebben we alle taken kunnen vervullen, dit omdat deze mensen meerdere 
taken op zich namen. 
 
Dit seizoen hebben we ook geen jeugdtoernooien en een voetbalkamp georganiseerd.  Er zijn door het 
jeugdbestuur nog geen mensen gevonden die de organisatie op zich nemen.  
Wel is in december sinterklaas langs geweest en zijn er in mei de Univé-dagen gehouden. In juni is er nog een 
verenigingsdag georganiseerd op sp. Centrum. 
 
Tot slot kunnen we als jeugdafdelingen van Neptunia en Eems Boys terug kijken op een goed seizoen waar we 
prettig met elkaar hebben kunnen samenwerken en hebben hun taken zonder problemen kunnen uitvoeren. 
We mogen zeggen dat we als jeugdafdelingen binnen een jaar al zijn samen gesmolten tot 1 vereniging, namelijk 
SJO NEC Delfzijl. 
 
Het jeugdbestuur wil alle vrijwilligers van de jeugdafdelingen bedanken voor hun positieve instelling en weet dat 
dit zonder hun inzet niet mogelijk is geweest om dit project zo snel te realiseren. 
 
 
het Jeugdbestuur. 
SJO NEC Delfzijl 


