Jubileumcommissie in voorbereiding op Feestweekend!
Ondanks deze noodzakelijke, voetbal-loze periode gaat de Jubileumcommissie gewoon door
met het voorbereiden van het feestweekend. Vrijdag 29 & Zaterdag 30 mei 2020
blijven vooralsnog rood-wit omcirkeld staan in onze agenda. Mocht het zover komen dat
feesten dan niet mogelijk is, dan gaan we op zoek naar een alternatieve datum later in het
jaar. Olympia ’60 bestaat hoe dan ook 60 jaar in 2020…en dat zullen we vieren ook!
Vrijdag 29 mei: Olympia Voetbalgala voor alle jeugdspelers
We beginnen om 19.00u met alle spelers van de JO7 t/m JO11. Ook al hun broertjes en
zusjes zijn van harte welkom, net als de trainers, leiders en andere ouders. We gaan er een
mooi feestje van maken; met genoeg lekkers te eten en te drinken, een vette DJ en een
heuse Voetbal-Ren-je-Rot-Quiz, waarbij flinke prijzen zijn te winnen.
Om 20.30u komen spelers van de JO12 t/m JO19 binnen. Dan maken we allereerst een
feestelijke foto met alle jeugdspelers bij elkaar.
De JO7 t/m 9-spelers mogen dan nog even doorfeesten tot 21.00u.
De JO10 t/m JO19 gaan nog even door, met een uitdagende Voetbal-Quiz. Deze Quiz gaat
gespeeld worden in teams van 3, 4 of maximaal 5 personen. Naast moeilijke en makkelijkere
quizvragen zal ook op andere voetbalgebied een gokje gewaagd moeten worden.
De JO10 en JO11-spelers moeten om 22.30u naar huis, want morgen staat er nog een drukke
voetbaldag op het programma.
De JO12 t/m 19 gaan weer door; met volop feest, een hapje en een drankje en nog een
rondje Voetbal-Quiz.
De feestavond sluit om 0.00u af; dan moet iedereen weer naar huis om uit te rusten voor
het toernooi van zaterdag.
(Precieze inventarisatie van alle deelnemers gaan we in April opstarten via de leiders)
Zaterdag 30 mei: Traditionele Allemaal Olympia-toernooi (ca. 11.30 tot 17.00uur)
Net als voorgaande edities houden we een sfeervol onderling Mini-Veld-Toernooi voor alle
jeugdspelers en senioren (ook oud-leden zijn hierbij welkom).
* De jeugdspelers (t/m JO15) spelen tegen hun leeftijdsgenoten.
* De JO16, JO17, JO19 en Senioren spelen 6 tegen 6 op een half veld.
We houden de “3e helft” wat korter, zodat iedereen topfit aan de feestavond kan beginnen.
We gaan er vanuit dat alle jeugdspelers aanwezig zijn. Voor het Seniorentoernooi (incl. JO16
t/m JO19) kan je opgeven in April. Zoek je team dus alvast bij elkaar!
Zaterdag 30 mei Grootse Jubileum-Feestavond (vanaf 20.00uur )
Deze avond is voor alle Olympianen. Oud-Olympianen en alle trouwe fans.
Met Live-muziek, DJ en een Barcrew die staat te trappelen wordt dit gegarandeerd een
geweldige Olympia-avond. De kaartverkoop (a €10,- ) start in April.
Iedereen boven de 18 jaar is welkom een kaartje te kopen. Voor de JO16-,17- & 19-spelers
die nog geen 18 jaar zijn maken we een uitzondering; zij mogen ook komen, mits hun ouders
toestemming hebben gegeven hiervoor. Uiterlijk geldt: geen 18 jaar, geen alcohol.
Dus: Check je agenda nogmaals en houd de komende tijd social media en de website in de
gaten voor verdere info. (nu al dringende vragen?? mail jeugdvoorzitter@olympia60.nl )

