Olympia KontaKt
Nieuwsbrief Jeugdafdeling v.v. Olympia ‘60
Sloop en nieuwbouw kleedaccommodatie
Op maandag 1 april a.s. start de sloop van de bestaande
kleedkamers. Verzoek aan alle jeugdleden vanaf dan de rest van dit
seizoen zich voor thuiswedstrijden en trainingen thuis om te kleden
en te douchen. Olympia biedt spelers in de vorm van een tent de
mogelijkheid van schoeisel te wisselen en om tassen weg te zetten.
Naar verwachting is de nieuwe kleedaccommodatie in september
2019 klaar voor gebruik. Vanzelfsprekend zijn verenigingen die vanaf
1 april a.s. bij Olympia te gast zijn voor het spelen van wedstrijden
hierover geïnformeerd
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Inspiratieavond beleidsplan

Za. 30 maart

Clubavond Willem II

Ma. 1 april

Start sloop kleedaccommodatie

17 april, 8 en 15
mei
Za. 8 juni

Open kennismakingstrainingen

21, 22 en 23 juni

Weekendkamp

Allemaal Olympia

Onderhoud Hertog Jan veld
In april zal de gemeente Dongen onderhoud plegen aan het Hertog Jan veld. Tijdens dat onderhoud kan dat
veld niet meer worden gebruikt voor trainingen en wedstrijden. De teams die nu tussen 18.30 en 19.45 uur op
het Hertog Jan veld trainen kunnen dan gebruik maken van het onverlichte B-veld. De zomertijd is dan
ingegaan waardoor het lang genoeg licht is buiten. In april is het alleen nog niet lang genoeg licht voor gebruik
van het B-veld door de teams die tussen 20.00 en 21.30 uur trainen. Om die reden kan het zijn dat aanpassing
van de planning van jeugdtrainingen nodig is. Zodra bekend is wanneer de gemeente precies start met de
onderhoudswerkzaamheden worden alle teams via de leiders geïnformeerd over eventuele wijzigingen.

Beheer persoonlijke gegevens ledenadministratie
Het beheer van je eigen gegevens in de ledenadministratie kun je snel en eenvoudig via je mobiele telefoon
doen. Dat maakt het doorgeven van adreswijzigingen of veranderingen van mobiele telefoonnummers per mail
of app via je leider overbodig. Ouders kunnen de gegevens van hun eigen kind(eren) jonger dan 16 jaar die lid
zijn van Olympia inzien en beheren. Dit door de wedstrijdzaken-app te downloaden en een account aan te
maken met het bij Olympia bekende mailadres van ouder/verzorger. Jeugdspelers vanaf 16 jaar kunnen dit zelf.
Onderstaande link leidt je naar een instructiefilmpje en de antwoorden op veel gestelde vragen. Verzoek aan
jullie de app te gebruiken en zo samen de ledenadministratie snel en simpel up-to-date te houden.
https://support.sportlink.nl/nl/support/solutions/articles/9000149836-persoonlijke-instellingen-wijzigen-vankinderen-onder-16-jaarNieuw beleidsplan
In het beleidsplan “Allemaal Olympia 2019 – 2023” geeft Olympia ‘60 haar keuzes weer: Wat zijn de ambities?
Waar liggen de uitdagingen? In de vorm van een open brainstormbijeenkomst voor alle leden, ouders,
vrijwilligers en andere betrokkenen is op 12 december 2018 geïnventariseerd welke prioriteiten zij voor
Olympia ’60 zien en welke keuzes daar volgens hen bij horen. Dat is gebeurd aan de hand van stellingen over
de onderwerpen: Voetbal, sfeer, Jeugd, Samen en Presteren.
Het nieuwe beleidsplan geeft antwoord op wat Olympia ’60 belangrijk vindt en nastreeft. Vraag is nu: “Hoe
bereik je dat?” Om te komen tot daadwerkelijke invulling daarvan zijn gerichte plannen van aanpak nodig.
Graag nodigen wij jullie als leden, ouders, vrijwilligers en andere betrokkenen uit op woensdag 27 maart a.s.
om mee te denken en mee te praten over de concrete invulling van het nieuwe beleidsplan. De bijeenkomst
start om 19.00 uur in de Olympiakantine.

