Olympia KontaKt
Nieuwsbrief Jeugdafdeling v.v. Olympia ‘60
Afgelastingen & Winterstop
We hopen dat het niet nodig zal zijn, maar als de trainingen
niet door kunnen gaan vanwege de slechte staat van de
velden en/of het weer, dan zullen we dat rond 17.00uur via
de appgroepen en via de site laten weten.
In principe willen we in de winterperiode gewoon
doortrainen, behalve de 2 weken Kerstvakantie; dan is ons
hele complex gesloten. Als je team een langere winterstop wil
houden, geef dit dan door aan de leeftijdscoördinator, dan
kunnen we hiermee rekening houden met de materialen en
kantine-tijden. Op 9 Febr. wordt de competitie weer hervat.
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Belangrijke data
Vr. 23 nov.

Sinterklaas voor JO7,8 & 9

Wo. 12 dec.

Inspiratie-avond (Beleidsplan)

Za. 22 dec.

Olympia Voetbal Quiz

Vr. 22 dec. t/m
Zo. 6 jan. 2019
24, 27,28,29 dec.

Winterstop. Geen trainingen

Za. 12 jan.2019

Indoor Soccer toernooi

Za. 9 feb. 2019

Start voorjaarscompetitie

DDOO zaaltoernooi

D.D.O.O.
Alle spelers hebben zich inmiddels opgegeven (zo’n 130 Olympianen!). Op dit moment worden alle
indelingen gemaakt en krijgen jullie natuurlijk tijdig te zien. Voor de jongste jeugd zijn we nog op
zoek naar oudere jeugd (vanaf JO13) die hen in 2tallen wil coachen; dit kan als Maatschappelijke
Stage!! Meer info en opgeven bij Ton van Gool. jeugdonder7_9@olympia60.nl
Dag
Maandag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Datum
24-dec.
27-dec.
28-dec.
29-dec.

Ochtend – 08.00 uur
JO10 – 2009
JO7 en JO8 – 2011
JO12 en JO13 – 2007
JO13 – 2006

Middag – 13.00 uur
JO11 – 2008
JO9 – 2010
JO15 - 2005
JO15 – 2004

Avond
JO17
Jan Evers Leiderstoernooi
JO19

Indoor Soccer 2019
Op zaterdag 12 januari 2019 gaan we met alle jeugdspelers weer lekker voetballen bij Indoor Sports
‘Parkzicht”; Parklaan 1 in Raamsdonksveer. Onderstaand de planning van die dag.
Tijdblok
09.00 – 10.15 uur
10.15 – 11.30 uur
11.30 – 12.45 uur
13.00 – 14.30 uur
14.30 – 16.00 uur

Teams
JO7, JO8 en JO9
JO10 en JO11
JO12 en JO13
JO15
JO17 en JO19

We gaan er vanuit dat alle spelers deelnemen, maar mocht je toch echt niet kunnen, dan graag
afmelden voor 25 december a.s. via jeugdcommissie@olympia60.nl Zorg voor eigen sportkleding,
voetbalschoenen en scheenbeschermers en ben 15 minuten vooraf aanwezig.
Dit jaarlijkse voetbalfeest waaraan zo’n 200 jeugdleden veel plezier beleven kost € 2,- per speler.
Hiervoor zoeken we een enthousiaste toernooisponsor. Sta je ervoor open het Indoor Soccer te
sponsoren, laat het ons weten via jeugdcommissie@olympia60.nl. We kijken uit naar je reactie!

Inspiratie-avond beleidsplan Allemaal Olympia 2019 e.v.
Het Olympiabestuur is gestart met de voorbereidingen op de totstandkoming van een nieuw
beleidsplan 2019 en verder. Om te komen tot een voor Olympia passend beleidsplan vragen we jullie
input. Daarom nodigen we je als lid, trainer, leider, vrijwilliger of betrokken ouder/verzorger graag uit
op woensdag 12 december vanaf 19.00 uur in de Olympiakantine om met elkaar daaraan te werken.
Na afloop kunnen we samen onder het genot van een drankje kijken naar de Champions League
wedstrijd Ajax – Bayern München. Wij kijken uit naar je aanmelding via info@olympia60.nl. Dank
alvast voor je betrokkenheid en hulp!

Vacatures:
Zaterdag Crew (Wedstrijdorganisatie)
Ontvangst en begeleiding teams en scheidrechters. Zorg voor een vloeiende voetbaldag.
1 keer per 3 weken een halve dag.
Rolf Rombouts jeugdvoorzitter@olympia60.nl
Jubileum-Commissie Olympia 60 jaar (2020)
info@olympia60.nl
Voor de jeugd, voor de hele club, een feest, een activiteit……noem maar op!
Evenementen Organisatie Jeugd
Mede-organiseren van evenementen voor de jeugd; Sint, DDOO, Indoor Soccer, Karnaval, ……
Rolf Rombouts jeugdvoorzitter@olympia60.nl

Fluiten met een diploma op zak: word Pupillenscheidsrechter!
Beste trainers, leiders en ouders,
Iedere zaterdag is het weer gezellig druk bij Olympia’60 met al onze teams die komen voetballen.
Om al die wedstrijden te kunnen laten doorgaan zijn er scheidsrechters nodig. Voor de jongste jeugd,
JO7 t/m JO12 zijn de spelbegeleiders en scheidsrechters vaak een leider of een ouder.
Wij zijn als Olympia’60 blij met en trots op alle spelbegeleiders en scheidsrechters die op de
zaterdagen bij Olympia’60 fluiten. Wij willen hen dan ook ondersteunen in hun belangrijke taak.
Daarom wil Olympia’60 een officiële Spelbegeleider/Pupillenscheidsrechterscursus gaan
organiseren, zodat iedereen die fluit ook gediplomeerd wordt. Bij voldoende aanmeldingen zal de
cursus bij Olympia’60 plaats kunnen vinden. De cursus zal een aantal uur duren en de kosten van de
cursus zijn volledig voor rekening van de club.
Dus ken jij of ben jij iemand die weleens fluit bij Olympia’60 maar nog geen diploma heeft? Stuur dan
een email naar arbitrage@olympia60.nl of spreek ons even aan op de club. Wij hopen snel nieuwe
officiële scheidsrechters op de club te mogen verwelkomen!!
Maurice Maas & Rob Huijben
Wedstrijdverslagen
We vinden het erg leuk om een mooi wedstrijdverslag van onze jeugdteams te lezen op de site.
Sommige teams zijn daarin erg fanatiek, chapeau! We zouden graag op toerbeurt van alle teams een
keer een verslagje willen plaatsen. De leeftijdscoördinatoren zullen hiervoor bij de leiders
aankloppen. Dus ouders & spelers: kruip eens in de huid van een echte voetbal-reporter!
Grote Club Actie-verkoop weer een groot succes; iedereen bedankt!
Iedereen bedankt voor zijn of haar inzet! Meer info volgt via de organisatie; Ingrid en Femke.
Fruit voor alle jeugdteams en tegenstanders. ING Bedankt!
Er wordt lekker gesmikkeld van een vers stukje fruit op Crispijn, Wilbur en ING bedankt.
Heb je suggesties of opmerkingen over deze Nieuwsbrief, mail dan naar jeugdcommissie@olympia60.nl

