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Start van het seizoen
Vanaf maandag 20 augustus mogen weer op onze velden en
starten de trainingen. De trainingsindeling wordt nog bekeken
en overlegd op dit moment. We zullen de trainingsdagen &
tijden de laatste vakantieweek communiceren (ca. 12 aug).
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Belangrijke data
Vanaf ma 20 aug

Start trainingen nieuwe seizoen

20 t/m 24 aug.

Trainers/ Leiders-bijeenkomsten

Za 1 sept

Eerste Wedstrijden (Beker)

Technische Commissie voor de jeugd op volle sterkte
De invulling van Technische Commissie voor de jeugd is helemaal rond, we stellen ze even voor:
- Paul Versteijnen was al TC-lid en gaat zich richten op JO17+19 & doorstroom naar de selectie.
- Mark van Dongen gaat zich toeleggen op de middengroep (JO15 t/m JO11).
- Bas van der Put zal veel langs de lijn te vinden zijn bij de jongste jeugd (JO10 t/m JO7).
Dit drietal ervaren Olympianen zal vanaf nu de trainers bijstaan, zorgen voor voetbalinhoudelijke
ondersteuning, bij alle teams wedstrijden en trainingen bekijken, zorgen voor een gezamenlijk
trainingsmoment per leeftijd en verantwoordelijk zijn voor een goede indeling tijdens dit seizoen en
de seizoenen erna.
Trainers & Leiders- bijeenkomsten
In de week van 20 augustus worden er weer trainers & Leiders-Bijeenkomsten gehouden om alles
helder op orde te hebben voordat het seizoen begint. Ook de tenues zullen dan worden uitgereikt.
Leiders en Trainers krijgen hiervoor een aparte uitnodiging per mail.
Bedankt!
Het afgelopen seizoen was er weer eentje om in te lijsten, vooral dankzij die tientallen vrijwilligers
die wekelijks voor onze club bezig zijn. Dus bij deze een hartelijke dank voor alle trainers, leiders,
scheidsrechters, grensrechters, spelbegeleiders, sponsors en andere ondersteuners!
Ook nog een bedankje aan de geweldige Weekendkamp-staf en Brant B.V. voor de Zomertrainingen!
Vacatures…….. #doejijalietsvoorjeclub
We hebben al veel vrijwilligers waarmee we de vereniging draaiende houden. Maar er zijn altijd nog
taken waar we (extra) mensen voor kunnen gebruiken.
Voor de jeugdafdeling zijn we o.a. op zoek naar: Trainer JO17-1, Leider JO10-3, Trainer JO8-1,
Materiaalbeheer ondersteuning, Crewleden zaterdag (wedstrijdcoördinatie), Scheidsrechters &
Spelbegeleiders. Kijk op
http://www.olympia60.nl/actueel/nieuws/3552-ter-overweging of mail voor meer info. Samen Allemaal Olympia!!
De Jeugd-Commissie wenst iedereen een hele goede vakantie! Geniet ervan! Tot eind augustus!
Heb je suggesties of opmerkingen over deze Nieuwsbrief, mail dan naar jeugdcommissie@olympia60.nl

