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Dit zeer bijzondere seizoen loopt op zijn einde 
In haar ruim 60 jarig bestaan heeft Olympia nog nooit 
zo’n bizar seizoen meegemaakt als ‘20-’21; met zo veel 
extra regels en zo weinig wedstrijden. Hopelijk kunnen 
we na de zomer weer een “normaal seizoen” beleven. 
Complimenten voor alle spelers die ondanks de 
beperkingen steeds trouw naar ons Sportpark Crispijn zijn 
blijven komen. Een groot woord van dank aan alle 
trainers, leiders en andere vrijwilligers die met tomeloze 
energie de jeugd hebben kunnen laten genieten van hun 
geliefde voetbalspel. Top!! 
 
Op 26 juni worden de laatste Regiocup-wedstrijden gespeeld. Daarna trainen we nog een 
weekje door en dan gaat Crispijn op slot en start het onderhoud aan de velden.  
 
Indeling nieuwe seizoen 
De Technische coördinators & leeftijdscoördinators hebben deze weken volop overleg met 
alle trainers en leiders over de nieuwe teamindeling. In dit bijzondere seizoen zijn er zo’n  
65 nieuwe jeugdleden die graag bij Olympia willen komen voetballen, mede door de 
succesvolle Open Trainingen van de afgelopen weken. Uiteraard stoppen er ook enkele 
voetballers. Al met al een enorme puzzel, waarvan de slotconclusie begin juli wordt 
verwacht. Deze wordt dan via onze website gepubliceerd. 
 
3 juli:  afsluitend OranjeFestival voor alle jeugd t/m JO13 
Op zaterdagochtend 3 juli sluiten we het voetbalseizoen af met een klein voetbalfeestje voor 
alle jeugd t/m JO13. Hier mogen ook niet-leden aan deelnemen, zij kunnen zich opgeven via 
de site van de KNVB. We verwachten dat alle Olympianen hier sowieso aan deelnemen; als 
je echt niet kan, geef het door aan je leider. 
De start is om 10.00uur en we zijn klaar om 12.30uur. Trek je mooiste Oranje-outfit aan! 
 
De JO14, JO15 en JO17 zijn ’s middags van harte welkom om te trainen (naar eigen initiatief). 
 
Inleveren Tenues 
Zoals ieder jaar moeten alle tenues worden ingeleverd bij André en Ron. De leider verzamelt 
alle broeken en shirts voor het hele team, de sokken mag je houden. De complete tas met 
alle tenues van het team moeten door de leider worden ingeleverd bij Olympia op 
woensdag 30 juni of donderdag 1 juli tussen 19.00 en 20.00uur. Ook inspeelballen en 
waterzakken moeten worden afgeleverd, zodat alles weer in orde gemaakt kan worden voor 
het nieuwe seizoen. We vertrouwen op ieders zorgvuldige medewerking. 
  

 Belangrijke data 

Za. 3 juli Oranjefestival  
JO7 t/m JO13 

Ma. 5 juli Start Zomerstop 

Begin Juli Bekendmaking Teamindeling 

Ma. 6 sept. Start trainingen 

Za. 11 sept. 1e wedstrijddag 

18 sept. Start Grote Club Actie 



Kaartjes Willem II-wedstrijd 
14 maart 2020, het lijkt al weer lang geleden; die dag zouden we met een kleine 200 
personen de Clubdag van Willem II bijwonen. Vanwege Covid-19 kon het evenement helaas 
niet doorgaan. We spraken met Willem II af dat we de kaartjes een jaar later mochten 
gebruiken. Ook dat bleek nog iets te voorbarig, en dus kwamen we onlangs met Willem II 
overeen dat ze het geld terugstortten.  
De bezitters zijn van een kaartje geven we graag de mogelijkheid je geld terug te vragen.  
Wat moet je hier voor doen?:  
Lever je kaartje voor 1 juli a.s. in bij je leider. Vermeld hierop je naam en 
bankrekeningnummer. Olympia maakt het bedrag dan aan je over. 
     Een andere optie is om het bedrag ten goede te laten komen aan onze club. Wij zullen er 
dan voor zorgen dat dit bedrag goed besteed wordt aan een van de jeugdactiviteiten!  Je 
hoeft dan verder geen actie te ondernemen. Olympia is je hier erg erkentelijk voor! 
 
Olympia draait op de vele vrijwilligers 
Ben je nog geen Olympia-vrijwilliger, maar wil je graag wat doen voor onze club, dan horen 
wij het graag!  Iedere week zijn zo’n 100 personen bezig alles vlekkeloos te laten draaien; 
trainers, leiders, scheidsrechters, coördinators, commissieleden, materiaal-,veld- & 
accommodatie-beheer, Zaterdagcrew, kantinemedewerkers, bestuursleden, Denk Tank-
leden, evenementenorganisatie, weekendkamp….enz. 
#Allemaal Olympia => meld je aan als vrijwilliger via jeugdvoorzitter@olympia60.nl  
 
Nieuwe gezichten in de jeugdcommissie 
De jeugdcommissie heeft een 2tal nieuwe leden verwelkomd, die er mede voor gaan zorgen 
dat alles bij de jeugd van Olympia zo soepel mogelijk draait.  
Patrick Storcken neemt de taak over van Sandra, hij is de nieuwe coördinator JO10/JO13. 
Sandra blijft ons gelukkig wel ondersteunen bij de jeugd-evenementen. Sandra bedankt! 
Vanwege de enorme groei van met name jongste jeugd gaat Marieke van der Pluijm Ton 
vergezellen als coördinator van de JO7, 8 & 9. Veel succes en plezier toegewenst! 
 
Er is nog een vacature voor jeugd-secretaris. Ben jij punctueel, communicatief vaardig en 
werk je graag in een enthousiaste, goed geoliede commissie??  Laat het ons weten!  
 
Start nieuwe seizoen vanaf maandag 6 september 
Na de schoolvakantie starten de trainingen en wedstrijden weer vanaf maandag 6 
september. De exacte planning van de  trainingen volgt medio augustus, na overleg met alle 
trainers. Op voetbal.nl zal de KNVB de wedstrijden plaatsen als de competitie-indeling rond 
is. Voor meer info over Olympia 60 kijk je op www.olympia60.nl  en volg je onze Telegram-
kanalen (Download de Telegram-app en zoek op Olympia 60 Dongen) 
 
De 1e of 2e week van het nieuwe seizoen wordt er een info-bijeenkomst georganiseerd voor 
alle trainers & leiders en ook voor alle nieuwe ouders. Zodat iedereen op en top voorbereid 
het nieuwe seizoen in kan gaan. 
Veel succes en plezier de laatste weken van dit seizoen. Een fijne vakantie voor iedereen en 
tot in september! 
 
Heb je suggesties of opmerkingen over deze Nieuwsbrief, mail dan naar jeugdcommissie@olympia60.nl  

mailto:jeugdvoorzitter@olympia60.nl
http://www.olympia60.nl/
mailto:jeugdcommissie@olympia60.nl

