Jeugdsozennotitie
Gemeente Winsum
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H.1
1.1 Inleiding
In het BMWE- jeugdbeleid wordt de jeugdsoos als een belangrijke schakel in de lokale pedagogische samenleving gezien. De oude
Jeugdsozennotitie 2008-2012 sloot hierop niet meer voldoende aan. In dit document kijken we vanuit het beleidsplan Jeugdhulp BMWE 20152018, maar ook vanuit nieuw WMO-beleid en vanuit nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen naar hoe wij in de toekomst willen omgaan met
onze jeugdsozen. Als gemeente willen we op een andere interactieve manier met inwoners omgaan door hen actief te betrekken bij nieuw
beleid. Daarom is deze Jeugdsozennotitie in nauwe samenwerking (co-creatie) met jongeren uit de jeugdsoosbesturen van Winsum tot stand
gekomen. De jeugdsoosbesturen willen in de toekomst meer (financiële) verantwoordelijkheid op zich nemen voor het runnen van hun eigen
jeugdsoos. Ook gaan zij de jeugdsoos sterker positioneren als CJG-schakel in de lokale pedagogische samenleving.
De gemeente Winsum heeft bij de totstandkoming van deze notitie ook gebruik gemaakt van de kennis en ervaringen van politie, BOA en
beleidsmedewerkers.
1.2 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 op pagina 2 wordt een overzicht gegeven van de jeugdsozen in Winsum met het aantal bezoekers per voedingsgebied. Ook
wordt een aantal gemeenschappelijke aandachtspunten geldend voor alle jeugdsozen benoemd.
In hoofdstuk 3 op pagina 4 staat vanuit perspectief van jeugdbeleid CJG, BMWE hoe de basisvoorziening jeugdsoos wordt gezien. Ook staat
de gezamenlijke missie en visie van de jeugdsoosbesturen en gemeente tezamen beschreven.
In hoofdstuk 4 op pagina 5 wordt stilgestaan bij een aantal actuele maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot jongeren in het algemeen, als
ook bij relevant beleid in relatie tot jeugdsozen.
In hoofdstuk 5 op pagina 8 staan doelstellingen voor de jeugdsoos benoemd. Deze doelstellingen zijn door de gemeente Winsum,
Jongerenwerk Barkema en de Haan en een aantal jongeren vanuit de jeugdsoosbesturen in Winsum tezamen geformuleerd.
In hoofdstuk 6 op pagina 9 staat hoe de jeugdsoosvoorziening financieel wordt ondersteund. Ook wordt aangegeven hoe zal worden
geëvalueerd.

H. 2
2.1 De jeugdsozen in Winsum
Het Groninger platteland heeft een traditie als het gaat om jeugdsozen. Het zijn van oudsher plekken waar de jeugd in de leeftijd tussen 12 -23
jaar samenkomt. In Winsum zijn 6 jeugdsozen. Ze zijn te onderscheiden in algemene sozen en kerkelijke sozen. Alle sozen hebben wel een
openbaar karakter: dat wil zeggen dat zij zijn opengesteld voor alle jongeren in de gemeente Winsum of daarbuiten. De sozen worden gerund
door jeugdbesturen. Dit doen zij met inzet van jonge vrijwilligers die vaak deel uit maken van werkgroepen/commissies (activiteitencommissie,
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werkgroep beheer/techniek, barvrijwilligers etc.). Jongeren gaan over het algemeen naar een jeugdsoos die het dichtst bij hen in de buurt ligt of
het meest overeenkomt met hun eigen cultuur of leefstijl. In opdracht van de gemeente Winsum begeleidt jongerenwerk Barkema en de Haan
de jeugdsoosbesturen bij hun activiteiten.

Voedingsgebied + aantal jongeren 12 -23 jaar in 2015
Sauwerd /Adorp / Wetsinge. 271 jongeren
Baflo / Rasquert / Den Andel / Tinalinge / Saaxumhuizen. 326 jongeren

Jeugdsoos
Soos Adorp (open)
‘Eagle’ (open)
‘De Kelder’ (PKN)

Aantal bezoekers en activiteiten
Regulier ca. 5.
Feesten/speciale activiteiten ca. 10
Regulier ca. 20 .
Feesten/speciale activiteiten ca. 150
Regulier ca. 20-25. Feesten/speciale activiteiten ca. 30 -90

Garnwerd / Ezinge /Feerwerd. 165 jongeren
Winsum (dorp). 1150 jongeren

‘Begane Grond’, in oprichting (open)
‘De zolder’ (PKN)
de Pluu (open)
Amigo (Gereformeerd Vrijgemaakt)

Regulier 30.
Feesten/speciale activiteiten. Max 50
Regulier 10 – 50. Feesten/speciale activiteiten ca. 150
Regulier 10 -20. Feesten/speciale activiteiten 20 -30

(bron; jongerenwerk Barkema de Haan)

2.2. Aandachtspunten
Uit gesprekken met jongeren en met jongerenwerk Barkema en de Haan komt een aantal aandachtspunten naar voren die alle jeugdsozen
betreffen:
- De zes sozen hebben van oudsher te maken met verschil in exploitatiedruk veroorzaakt door individuele eigendoms- huur- of
onderhoudsverplichtingen.
- Sinds invoering van de alcoholwet per 1 januari 2014, waarin staat dat aan jongeren onder de achttien jaar geen alcohol meer mag
worden verkocht, zijn alle sozen qua exploitatie meer onder druk komen staan omdat de inkomsten van een jeugdsoos naast een deel
subsidie van de gemeente, voornamelijk worden verkregen uit baromzet.
- Het aantal bezoekers in jeugdsozen loopt de afgelopen twee jaren terug. Deze terugloop staat volgens jongerenwerk Barkema en de
Haan en de jeugdsoosbesturen in verband met krimp en mogelijk ook met de opkomst van social media, maar vooral met de nieuwe
alcoholwet. Jongeren boven de achttien jaar wijken uit naar gelegenheden waar wel alcohol mag worden geschonken en jongeren onder
het achttien drinken thuis of komen op andere plekken (huiskamers en schuren) samen om alcohol te drinken. Uit onderzoek komt
overigens naar voren dat jongeren die na 1 januari 2014 zestien zijn geworden significant minder frequent drinken dan de jongeren die
al 16 waren. De gemeente Winsum heeft beleid geformuleerd om alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. Zie paragraaf 4.2.
De terugloop van jeugdsoosbezoekers heeft verder als gevolg dat de programmering van activiteiten in jeugdsozen ook onder druk is
komen te staan.
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H3
3.1 De jeugdsoos als basisvoorziening
De BMWE- gemeenten richten zich in hun jeugdbeleid op versterking van de lokale (pedagogische) samenleving. Ook de kwaliteit en kwantiteit
van de daarbij horende algemene lokale voorzieningen zijn hierin van belang (collectieve basisvoorzieningen zoals sportverenigingen en
jeugdsozen, versterken van sociale netwerken en basisondersteuning). Met een sterk voorliggend veld is preventie van problemen aan de
voorkant beter mogelijk. Het CJG Noord Groningen heeft een belangrijke rol in signalering en preventie. Momenteel bestaat het CJG Noord
Groningen uit de kernpartners Jeugdgezondheidszorg (GGD), Jongerenwerk Barkema & de Haan, MJD, SW&D, MEE Groningen.
De professionals die in het CJG werken komen van lokale organisaties die al jarenlang actief zijn in de regio. Door op een outreachende manier
dichtbij buurten, jongeren, ouders, onderwijs en verenigingen te staan, kunnen de medewerkers actief met doelgroepen vaststellen welke
behoeftes er zijn en hoe het CJG hen adequaat kan ondersteunen. Voor de vroegtijdige signalering van problemen wordt provinciaal en in de
BMWE-gemeenten gebruik gemaakt van het systeem Zorg voor Jeugd Groningen (de verwijsindex). Dit systeem is bedoeld om zorgen over, of
problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 – 23 jaar in een vroegtijdig stadium te kunnen signaleren en vervolgens adequaat af te
stemmen. Het merendeel van de Groningse organisaties uit onderwijs, welzijn, (jeugd)zorg en eerste lijn die zich op de een of andere manier
bezig houden met jeugdigen, zijn aangesloten op dit systeem en kunnen, als zij zich zorgen maken over enkele jongeren, een signaal afgeven in
Zorg voor Jeugd. Bij meerdere signalen over hetzelfde kind wordt coördinatie van zorg opgestart en afstemming tussen betrokken partijen
georganiseerd. Op deze manier worden risico’s met kinderen en jongeren die ontstaan door onvoldoende afstemming, voorkomen. Zorg voor
Jeugd is verankerd in de werkwijze van het CJG Noord Groningen.
De jeugdsozen in Winsum zijn en kunnen een belangrijke schakel (blijven) vervullen in de lokale pedagogische samenleving.
3.2 Visie en missie voor en van de jeugdsozen in Winsum
In samenspraak met jongeren en jongerenwerk Barkema en de Haan en een aantal jongeren zijn op basis van het voorgaande onderstaande
visie en missie tot stand gekomen.
Visie
Jeugdsozen bieden een eigen plek aan jongeren tussen de 12 en de 23 jaar in eigen dorp. We zien jeugdsozen, naast sportclubs e.d., als een
ontmoetingsplek voor jongeren waar activiteiten voor en door jongeren zelf plaatsvinden. In een jeugdsoos kunnen jongeren leeftijdgenoten
ontmoeten, met andere jongeren samenwerken, en vriendschap en ondersteuning vinden. Een soos is ook een basis voor creativiteit en
ontwikkeling van initiatief. Binnen een soos wordt bestuurlijk en organisatorisch werk verricht, en jongeren bedenken hoe ze met een
aantrekkelijk aanbod de soos bruisend kunnen houden.
Een soos is ook een plaats van uitwisseling met andere organisaties. Raakvlakken waar de soos en andere verenigingen elkaar iets te bieden
hebben zijn bijvoorbeeld: sport, cultuur, en belangenbehartiging van jonge en volwassen dorpsbewoners. Een soos is een participatieomgeving;
jongeren worden in staat gesteld vorm te geven aan een eigen ontmoetingsplek met een eigen wijze van vrijetijdsbesteding. Bestuursleden en
vrijwilligers zijn hierbij actief en kunnen zich oefenen in organisatorische vaardigheden. Participatie kan worden verbreed naar andere
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leefgebieden waar de gemeente een regiefunctie heeft of partner is in de ontwikkeling of uitvoering van beleid. Voorbeelden zijn projecten op
het gebied van wonen, zorg, veiligheid, en inrichting van de openbare ruimte. Tenslotte is een soos een plek waar jongeren experimenteren met
uitgaan. De gezondheid van jongeren kan onder invloed van genotsmiddelen onder druk komen te staan. Een soos is een plaats waar we
jongeren kunnen begeleiden bij verantwoord uitgaan met behoud van een goede gezondheid. Het jongerenwerk vervult daarbij een belangrijke
ondersteunende en begeleidende rol.
Missie
Een jeugdsoos biedt en veilige ontmoetingsplek in eigen dorp voor jongeren vanuit diverse achtergronden in de leeftijd 12 tot en met 23 jaar.
Jeugdsozen zijn gericht op stimulering van creativiteit, onderlinge verbinding, maatschappelijke participatie, samenwerking met andere
organisaties en zorg voor elkaar.

H 4.
Bij formulering van de visie en de missie is ook rekening gehouden met in het oog springende maatschappelijke ontwikkelingen en een aantal
relevante beleidsgebieden.
4.1 Maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot jongeren in het algemeen.
Krimp
Bekend is dat de bevolking in Noord-Nederland krimpt. Bevolkingsprognoses tot 2030 geven aan dat het aantal ouderen zal toenemen, dat de
beroepsbevolking daalt, evenals het aantal jongeren. Op 1 januari 2015 telde de gemeente Winsum 1958 jongeren tussen 12 en 23 jaar. Het
CBS gaat er vanuit dat het aantal geboorten de komende 10 jaren met gemiddeld ongeveer 10% zal afnemen.
Veranderende samenleving
Meer dan in het verleden verwachten we van jongeren een actieve inbreng: thuis, op school en in de buurt. Tegelijkertijd verwachten we ook
meer van de volwassenen rondom de jongere: niet alleen van ouders, maar van iedereen die een rol kan spelen bij de begeleiding van jongeren
naar volwassenheid: van de buurtwinkelier, de dorpsbelangenvereniging, de voetvalclub en de professionele jongerenwerker. De eigen kracht
staat centraal: van jongeren én van de volwassenen.
Steeds minder jongeren groeien op in een traditioneel gezin. Het aantal scheidingen is fors toegenomen en professionals zien scheiding en de
gevolgen daarvan dan als één van de belangrijke aanleidingen voor de vraag naar opvoed- en opgroeiondersteuning. Samengestelde gezinnen,
etnisch gemengde relaties en homoseksuele ouderparen zijn van invloed op de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren en op de
vraag naar opvoed- en opgroeiondersteuning. Jongeren tussen de 12 en 23 jaar zijn op zoek naar hun mogelijkheden en ontwikkelen zich in
snel tempo binnen een steeds veranderende maatschappij, waarin voortdurend keuzes gemaakt kunnen en moeten worden. Jongeren zoeken
hun grenzen op en sommigen vertonen hierbij risicovol gedrag in de vorm van hoog alcoholgebruik, roken en drugsgebruik.
5

Migratie
Jongeren vertrekken uit de dorpen voor studie of werk. Een gemeente met veel oudere inwoners kan minder aantrekkelijk zijn voor bedrijven,
met als gevolg dat jongeren mogelijk minder snel terug zullen keren naar het dorp waar ze zijn opgegroeid. Dan is er ook een groep
achterblijvers die niet wil vertrekken en een groep die gaat studeren en mogelijk weer wil terugkeren naar hun plaats van afkomst. Vooral de
laatste groep moet bij eventuele terugkomst kunnen rekenen op een vitaal en plezierig platteland.
Andere sociale verbanden door internetgebruik
Door internetgebruik is de actieradius van mensen, zeker die van jongeren, groter geworden en dit levert nieuwe, andere sociale verbanden op.
Jongeren van nu manifesteren zich als digital natives; opgegroeid met internet zijn ze gewend om continu digitaal met elkaar in verbinding te
staan. Nieuwe media worden niet alleen gebruikt om te consumeren, maar ook om te produceren. Informatie voor een werkstuk wordt net zo
makkelijk van internet gehaald als een zelfgemaakt filmpje erop wordt gezet. Jongeren hebben daarnaast echter nog steeds de behoefte elkaar
offline te ontmoeten.
4.2 Relevant beleid in relatie tot jeugdsozen.
Horecabeleid:
Het horecabeleid omvat uitvoering van drank- en horecawetgeving, het controleren van gebruikersvergunningen en het al of niet bepalen van
sluitingstijden. Om een jeugdsoos te kunnen exploiteren en drank te mogen verkopen is een drank- en horecavergunning nodig. De gemeente
toetst of de aanvraag in overeenstemming is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan, leefmilieu en huisvestigingswet.
Alle sozen in Winsum beschikken over een drank- en horecavergunning. Een bestuursreglement ‘alcohol in horeca-inrichtingen van
vrijwilligersorganisaties’, is een verplicht onderdeel is van de verstrekking van een horecavergunning. Een IVA-training (instructie verantwoord
alcoholgebruik)voor barvrijwilligers is verplicht Deze cursussen biedt het jongerenwerk gratis aan. Ook zijn er gratis online cursussen
beschikbaar.
Convenant alcohol en jongeren
Begin 2012 sloten de Groninger gemeenten, de Regiopolitie Groningen, het Openbaar Ministerie en de GGD Groningen een convenant om het
overmatig alcoholgebruik onder jongeren aan te pakken. Onder dit convenant ‘hangen’ een aantal gezamenlijke activiteiten, wordt overleg
gevoerd met veldpartijen en wordt informatie gedeeld. De partners in het convenant hebben zich concrete, gedeelde doelen gesteld en deze
vertaald in streefcijfers.
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Vrijwilligersbeleid:
De gemeente creëert randvoorwaarden voor het vrijwilligerswerk en voert stimuleringsmaatregelen uit ten behoeve van de vrijwillige inzet van
jongeren voor de lokale samenleving.
In Winsum hebben we sinds enkele jaren een steunpunt vrijwilligerswerk. Tot nu toe maken relatief weinig jongeren(organisaties) gebruik van
de ondersteuningsmogelijkheden die het steunpunt biedt. Te denken valt aan: Deskundigheidsbevordering (bijv. Penningmeesterschap, vinden
en binden van vrijwilligers, fondsenwerving). Ondersteuning bij subsidieaanvragen en fondsenwerving (in afstemming met jongerenwerk)
Bouwtechnische zaken en brandveiligheidseisen
Een jeugdsoos moet voldoen aan regelgeving in het ' Bouwbesluit'. Een jeugdsoos wordt in de bouwregelgeving ingedeeld in de categorie
"bijeenkomstfunctie". Afhankelijk van de indeling van het gebouw dienen aanvullende bouwkundige en installatietechnische voorzieningen te
worden getroffen. Materialen, maar ook gebruik van de jeugdsoos moet voldoen aan de geldende brandveiligheidseisen. Daarnaast is er op
grond van de gemeentelijke Bouwverordening een gebruiksvergunning "brandveilig gebruik" vereist, indien er meer dan 50 personen
tegelijkertijd in het gebouw aanwezig zijn. Eén keer per jaar voert de brandweer een gratis controle uit op de brandveiligheid van jeugdsozen.
Openbare orde en veiligheid
In het integraal veiligheidsbeleid 2015 – 2018 is veiligheid door en voor jongeren een speerpunt. Via het KCC van de gemeente zijn de
afgelopen jaren weinig meldingen binnengekomen met betrekking tot overlast veroorzaakt door soosbezoekers. Politie (buurtagenten), BOA,
jongerenwerk, afdeling beheer en onderhoud en dorpencoördinatie, openbare orde en veiligheid en jeugdbeleid staan in nauw contact met
elkaar en kunnen snel inspelen op probleemsituaties.
De meeste sozen hebben goede afspraken met de buurt over bereikbaarheid bij klachten. De politie is achterwacht. Soosbesturen zijn
verantwoordelijk voor het aanspreken op drankmisbruik en overlast van soosbezoekers in de nabije omgeving van de soos, maar hun
verantwoordelijkheid houdt op als bezoekers hun weg vervolgen naar een andere horecagelegenheid of een vervoerspunt.
Passend Onderwijs
Passend onderwijs is landelijk beleid met als doel dat alle leerlingen een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun
mogelijkheden. Doel is om elk kind uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. Als het kan gaat het kind naar een reguliere school. Als dat niet
kan gaan zij naar het speciaal onderwijs. Er zullen dus meer kinderen met een lichte (verstandelijke) beperking naar een reguliere basisschool in
de buurt gaan. Zij zullen daar ook hun eigen sociale netwerk opbouwen en worden/blijven meer dan voorheen deel uitmaken van hun eigen
dorps-of wijkgemeenschap.
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H. 5.
5.1 doelstellingen
De gemeente Winsum, Jongerenwerk Barkema en de Haan en een aantal jongeren vanuit de jeugdsoosbesturen hebben samen doelstellingen
geformuleerd om visie en missie handen en voeten te geven en om de aandachtspunten genoemd bij paragraaf 2.2 op te lossen.

a. We willen de individuele maatschappelijke ontwikkeling en verantwoordelijkheid van jongeren stimuleren
We willen jongeren een plek bieden waar zij zich op organisatorisch en op sociaal- maatschappelijk vlak kunnen verder kunnen ontwikkelen. We
zien een soos als een participatieomgeving en we willen ook de meer kwetsbare jongeren betrekken en in hun kracht te zetten. Door jongeren
(ook financiële) verantwoordelijkheden te leren nemen, wordt het onderlinge groepsproces gestimuleerd en ontstaat peer-to-peer-education. Het
sociale informele netwerk rondom jongeren wordt door jongeren zelf versterkt.
b. We willen jeugdsozen mede verantwoordelijkheid geven voor het verder concreet vormgeven van de preventieve taken van het
CJG ten aanzien van jongeren in de leeftijd van 12 – 23 jaar.
Jongeren (jeugdbesturen en vrijwilligers) kunnen andere jongeren peilen en hen vragen om elkaar te ondersteunen als er problemen zijn of
ontstaan. Dit draagt bij aan een gekantelde werkwijze: soms kunnen problemen opgelost worden door jongeren zelf (elkaar helpen); soms door
te verwijzen naar specialistische informatie en soms kan via het jongerenwerk professionele hulp worden ingeschakeld.
c. We willen maatschappelijke participatie van de functionaliteit jeugdsoos en jeugdsoosbesturen stimuleren
We willen dat een soos uitwisseling/verbinding zoekt met andere organisaties. Raakvlakken waar de soos en andere verenigingen elkaar iets te
bieden hebben zijn bijvoorbeeld: sport, cultuur, en belangenbehartiging van jonge en volwassen dorpsbewoners. Participatie kan ook worden
verbreed naar projecten op het gebied van wonen, zorg, veiligheid, en inrichting van de openbare ruimte. Een jeugdsoos is een voorziening die
ervoor kan zorgen dat wonen in een minder bevolkt gebied voor jongeren (en nieuwe gezinnen) aantrekkelijk blijft.
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H. 6
Zoals in paragraaf 5.1 onder a. is benoemd willen jongeren van jeugdsoosbesturen meer financiële verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen
jeugdsoos. De gemeente Winsum wil de jeugdsoosbesturen daartoe de kans bieden.
6.1 Financiële ondersteuning.
1. Als proef zal de gemeente Winsum jaarlijks in 2016 en 2017 één totaalbudget van € 6.200, - aan en voor alle zes jeugdsoosbesturen
beschikbaar stellen. De besturen van de jeugdsozen zorgen zelf voor verdeling van dit bedrag.
2. Verder stelt de gemeente, eveneens als proef, in 2016 en 2017 aan alle jeugdsozen een totaal budget van 18.000, - beschikbaar voor CJGactiviteiten/projecten die jeugdsozen zelf gaan uitvoeren. Te denken valt aan organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten over een CJG thema
binnen de leefgebieden van opvoeden en opgroeien (gezondheid, werk en inkomen, opleiding etc.); - verspreiden van actueel
voorlichtingsmateriaal over voornoemde thema’s; -training ‘motiverende gesprektechnieken’ volgen; - instellen van een huiswerkgroep, instellen van een meidengroep met preventieve activiteiten gericht op onderwerpen die vooral meisjes raken; -maken en verspreiden van
voorlichtingsfilmpje die jongeren informeren over het beschikbare hulpaanbod in de gemeente, hoe je sollicitatie succesvoller kan verlopen, wat
het voor je betekent als één van je ouders ziek is (jonge mantelzorg), etc.
Deze subsidie blijft in beheer van de gemeente Winsum en jeugdsoosbesturen kunnen hier individueel een beroep op doen. Om in aanmerking
te komen geldt het algemene criterium dat de activiteiten of projecten moeten passen binnen het kader van het gemeentelijk CJG-beleid.
De jeugdsoosbesturen hebben zelf voorwaarden en regels bedacht om bovenstaande uit te kunnen voeren. Zie hiervoor de bijlage bij deze
notitie.
Twee keer per half jaar zullen in 2016 en 2017 gemeente, jongerenwerk en jeugdsoosbesturen bij elkaar komen om werkwijze 1 en 2 te
evalueren en om deze eventueel bij te stellen.
6.2 Evaluatie
In het najaar van 2017 zal samen met jeugdsoosbesturen en jongerenwerk, een complete evaluatie plaatsvinden. Beoordeeld zal worden of en
hoe de doelstellingen genoemd in paragraaf 5.1 zijn bereikt en of de nieuwe manier waarop de financiële ondersteuning is geregeld goed werkt.
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Dankwoord:
De volgende jongeren hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze notitie:
Met dank aan: Jimmy Jager (jeugdsoos de Kelder), Marrit de Noord (jeugdsoos de Zolder), Nynke van der Veen (jeugdsoos de Zolder), Mischa
Meinema (jeugdsoos de Kelder), Kevin Touw ( jeugdsoos Adorp), Kars Leemburg (jeugdsoos de Pluu), Wendy van Ellen (jeugdsoos de Pluu),
Josien de Gries (jeugdsoos Eagle), Pleun van Schijndel ( jeugdsoos Eagle), Stefan Kruizenga (jeugdsoos de Kelder), Gertjan Stiekema (Zolder)
Marlies Bregman (jeugdsoos Eagle) Steven van der Veeke (jeugdsoos Eagle) Endry Berends (Jeugdsoos ’t Hoekje, Adorp) Hans Aalvanger
(jeugdsoos Amigo) Jan Hilko Rietema (jeugdsoos Amigo) Remon Brugma (jeugdsoos de Pluu).
Tevens dank aan jongerenwerk Barkema en de Haan.
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