
            

 

  
 
Geachte speler, ouders, 
 

 
Middels deze informatiebrief willen wij jullie, speler en ouders, graag informeren over zaken die verband houden 
met het team waarin de jeugdspeler komende seizoen 2015 - 2016 gaat voetballen.  Jullie ontvangen hierbij:  
 

- Informatie over het nieuwe seizoen 
- Teamindeling 
- Informatie/uitleg over de totstandkoming van de teamindeling 
- Contactgegevens jeugdtrainers 

 
Hierbij vermelden wij uitdrukkelijk dat het een voorlopige teamindeling is en er nog hier en daar met een 
enkele speler en/of keeper geschoven kan worden.  
 
Start trainingen 
Vanaf maandag 24 augustus gaan de trainingen weer van start.  
Mocht dit bij een team afwijken ontvangen de spelers/ouders hierover bericht van hun trainer. 
 
Trainingsdagen/tijden 
Hoe worden deze bepaalt? Het is ieder jaar weer een flinke puzzel, hierbij de 2 belangrijkste redenen: 

- De beschikbaarheid van de jeugdtrainers op sommige dagen 
- Het aantal teams en de beschikbaarheid van het aantal velden 

 
  

Team Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag 

Mini-F 18.00 - 19.00   18.00 - 19.00   

F1 + F2 +  F3   18.00 - 19.00   18.00 - 19.00   

E1 + E2 + E3 + E4 18.00 - 19.00   18.00 - 19.00   

D1 + D2 +D3 19.00 - 20.30   19.00 - 20.30   

C1 + C2 19.00 - 20.30  19.00 - 20.30  

B1 18.30 - 20.00 18.30 - 20.00 
 

18.30 - 20.00 

A1  
 

19.30 - 21.00 
 

     19.30 - 21.00 
  

 
Vacatures jeugdtrainers  
Zoals jullie wellicht weten kost het ieder jaar weer ontzettend veel moeite om het jeugdkader compleet te krijgen. 
In het bijgevoegde trainersoverzicht is ieder team voorzien van een trainer(s).  
 
Echter……bij sommige teams zijn er nog vacatures.  
 
Verder is er bij de elftallen nog behoefte aan teamleiders, grensrechters en scheidsrechters. 
 
Is er interesse, of weten jullie een kandidaat…..laat dit dan even weten! 
 

 
Hulp van ouders  
Om de trainers en begeleiders optimaal in staat te stellen uw kind te trainen en te begeleiden bij de uitoefening 
van zijn/haar hobby is uw hulp noodzakelijk. 
 
Zodra het speelschema van het team bekend is, zal de trainer, teamleider of hulpouder een schema opzetten voor 
het vervoer naar uitwedstrijden, het wassen van de tenues en de eventuele hulp in de kantine. 
Deze hulp beperkt zich tot enkele inzetten omdat iedereen aan de beurt komt. 

 

 
We wensen jullie een fijne vakantie en alvast een sportief en plezierig nieuw voetbalseizoen 2015-2016. 
 
 

 
Met sportieve groet, 
 
Jeugdafdeling Rood Groen LVC’01  / RKVV Vijlen 

Informatiebrief seizoen 2015 - 2016 


