TRAININGEN JEUGD
Over iets meer dan een week starten we het nieuwe seizoen. In de week van 17 augustus starten bijna alle trainingen weer.
Dit jaar starten we het seizoen voor de jeugd iets anders, niet alleen door Corona.
We houden voor de trainers en leider van alle jeugdteams een startbijeenkomst op zaterdag 22 augustus.
Medio september organiseren we een nieuwe leden bijeenkomst, daarover volgt later meer op de website.
Alle trainingsdagen & -tijden zijn gepubliceerd in dit overzicht op de website. Onderstaand treft u wat specifiekere informatie per categorie.
Voor de mini’s & JO7
De trainingen voor de mini’s en de JO7 starten op woensdag 26 augustus. Indien u nog geen reactie heeft ontvangen op uw aanmelding;
deze volgt zo spoedig mogelijk. Mocht u in de tussentijd toch nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Janny Westers via
06-55757363 of tc@vvactief.nl.
Voor de jeugd JO8 t/m JO12:
Teamtraining
Gelukkig hebben we ook dit jaar weer enkele oudere jeugdleden bereid gevonden om trainingen te geven. We zijn echter afhankelijk van
hun school lesrooster m.b.t. de inplanning. De meesten ontvangen hun rooster in de week van 17 augustus. Dit en de startbijeenkomst op
22 augustus maakt dat we ervoor kiezen om de individuele teamtrainingen een week later te starten, vanaf maandag 24 augustus.
Circuittraining
De circuit training gaat op vrijdag 21 augustus van start.
Trainers & Leiders
Voor de volgende teams missen we nog een trainer op de woensdag:
JO8-1
JO8-2
JO8-3
JO9-3
JO9-4
Voor de volgende teams missen we nog teamleiders:
JO7-1
JO9-5
JO10-2
JO11-2

JO9-5

JO10-4

JO12-1

Voor de jeugd vanaf JO13:
De trainingen starten in overleg met de trainer. De trainingsdagen en tijden kun je terugvinden op het trainingsoverzicht.
JO17-2 zal in aanvang meetrainen met JO17-1.
Trainers & Leiders & LeeftijdsCoördinatoren & Wedstrijdsecretaris
Voor de volgende teams missen we nog een trainer:
JO17-2
Voor de volgende teams missen we nog teamleiders:
JO17-2
JO13-3
Voor diverse leeftijdscategoriën voor de jeugd vanaf JO13 zoeken we nog een LeeftijdsCoördinator.
Om alle zaken rondom het organiseren van wedstrijden goed te laten lopen is een Wedstrijdsecretaris enorm belangrijk; deze rol is voor de
Jeugd JO13 t/m JO19 vacant, zie ook de vacature.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janny Westers op 06-55757363 of via tc@vvactief.nl.
Corona maatregelen:
Uiteraard houden wij ons allen aan de Corona maatregelen en de richtlijnen van het RIVM. Denkt u als ouders-verzorgers-belangstellenden
alstublieft aan de 1,5 meter. Het spreekt voor zich, dat u met klachten niet naar het veld komt. Kom omgekleed naar de training en geef
uw kind een eigen waterflesje mee.

Samen zijn wij VV Actief!

