Olympia KontaKt
Nieuwsbrief Jeugd-afdeling v.v. Olympia ‘60
Positief Coachen Kick Off op wo. 21 maart 19.45u Volckaert
Om het voetballen bij onze club nog leuker te maken gaan alle
trainers, leiders en andere vrijwilligers genieten van de voorstelling
“Dat schiet lekker op zo!” en daarna aan de slag met het vervolg.
Vind je dit als ouder ook interessant? Er zijn nog enkele plekken
beschikbaar, geef je op via de site.
Trainingen
Dankzij de voorbereidingen van André EN jullie goede hulp zijn we
nog zelden materialen kwijt; Top, houd dit samen vol!
Willen jullie tijdens trainingen de WC’s in de kleedkamer gebruiken?
Dan blijft het in de kantine mooi schoon.
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Belangrijke data
Wo. 21 mrt

Positief Coachen Kick Off

Za 2 juni 2018

Allemaal Olympia Toernooi

8, 9 & 10 juni

Weekendkamp

12 t/m 27 Juni

Zomertrainingen Dongen-Vaart
(iedere dinsdag en woensdag)

Wist je dat….
* alle vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag moeten aanvragen, zodat Olympia een veilig en prettig
sportklimaat kan bieden aan alle (jeugd)leden. Moet je dit nog afwerken, doe dit dan snel. Heb je nog geen
bericht hierover ontvangen, maar heb je het wel nodig, mail dan naar jeugdcommissie@olympia60.nl
* je tegenwoordig met een echte Olympia-Clubcard kan betalen in de kantine, erg handig!
* de winnende teams van de Grote Club Actie de komende maand hun welverdiende voetbalclinic gaan krijgen.
* we nog wat hulp zoeken voor de Koningspelen op vrijdag 20 april. Er komen vele Dongense
basisschoolkinderen sporten op ons sportcomplex. Er zijn stagiaires van Cambreur College die hierbij helpen.
Heb je ook tijd om hierbij te helpen (tussen 8 en 16 u)? Mail dan naar jeugdvoorzitter@olympia60.nl
* de kleedkamers dan toch echt gemoderniseerd gaan worden. De Commissie Verzelfstandiging en de
Bouwcommissie zijn al volop bezig met de voorbereidingen. Wil je helpen?: geef dit aan hen door.
Inhaalwedstrijden ook in de Meivakantie
Omdat er vanwege het slechte weer al behoorlijk wat wedstrijden zijn afgelast, wordt er ook in de Meivakantie
volop gevoetbald. Mocht je op vakantie zijn, geef dit dan tijdig door, zodat je team niet met te weinig spelers
komt te staan. (evt. verzetten kan ook door de leider worden aangevraagd via de wedstrijdsecretaris)
Allemaal Olympia- toernooi en BBQ
Traditiegetrouw sluiten we het voetbalseizoen op Crispijn af met onze Allemaal Olympia-dag: een onderling
toernooi en BBQ op zaterdag 2 juni. ’s Ochtends miniveld-toernooi voor de jeugd t/m JO15.
’s Middags miniveld-toernooi voor JO17, JO19, senioren en alle vrijwilligers (trainers & leiders) en een leuke
sportieve activiteit voor de jeugd t/m JO15. Daarna BBQ en afsluitingsfeestje.
Weekendkamp ook dit jaar weer een spektakel dat je niet mag missen
Voor alle jeugd vanaf JO8 is er ook dit jaar weer een geweldig Weekendkamp van Vrijdag 8 t/m zondag 10 juni.
We zijn ook nu weer op zoek zijn naar enthousiaste, gezellige en verantwoordelijke leiders voor dit kamp.
Dit mogen trainers & leiders, maar zeker ook vaders en moeders zijn. Meer info krijg je snel via de Kampstaf.
Algemeen: Als we een gezamenlijk activiteit hebben voor alle jeugd van Olympia (bijv. Kamp of
Allemaal Olympia) is het niet mogelijk dat teams deelnemen aan externe toernooien. Op alle andere
momenten is dit natuurlijk wel mogelijk en kan onze wedstrijdsecretaris daarbij ook van dienst zijn.
Zomertrainingen Juni…. jij komt toch ook?
Op de dinsdagen 12, 19 en 26 juni en op de woensdagen 13. 20 en 27 juni willen we weer gaan trainen in
Dongen-Vaart, om zo het voetbalseizoen nog lekker wat langer te maken. We inventariseren op dit moment via
de leiders of alle teams daaraan willen deelnemen, zodat we voldoende veldruimte kunnen reserveren.
Heb je suggesties of opmerkingen over deze Nieuwsbrief, mail dan naar jeugdcommissie@olympia60.nl

