Nieuwsbrief augustus 2022
Website; www.olympiaschinveld.nl
Beste jeugdleden, ouders/verzorgers.
Aan het begin van het nieuwe seizoen willen we middels deze nieuwsbrief enkele jeugdzaken
onder de aandacht brengen.
1) Aanmelden van nieuwe jeugdleden.
- Jeugdleden kunnen zich aanmelden bij de secretaris jeugdzaken. Dit kan via de website
van de vereniging. Klik op vereniging/contributie&lidmaatschap.
- Aanmelden kan vanaf de leeftijd van 4 jaar.
- Het aanmeldingsformulier kan via de betreffende jeugdleider naar de secretaris jeugdzaken
- Het aanmeldingsformulier kan via de site automatisch naar de secretaris jeugdzaken
gemaild worden. Kiest u voor het invullen van het papieren formulier dat verkrijgbaar is op
de sportaccommodatie, dan dient u dit persoonlijk en ondertekend af te geven bij de
secretaris jeugdzaken.
2) Trainingen.
- De teamindelingen zijn bekend! Kijk nu bij wie je in het team zit en op welke dagen je moet
trainen.
- De trainingen starten vanaf maandag 29-08-2022 (m.u.v. JO17: start vrijdag 26 augustus)
- Je vindt de indelingen op de website boven in het menu onder het kopje ‘teams’
3) Wedstrijden.
Samenkomst
- De thuiswedstrijden worden gespeeld op ons burgemeester Adamssportpark in Schinveld.
- De spelers dienen 45 minuten voor de wedstrijden aanwezig te zijn. (mits door leiders
anders wordt aangegeven).
- De aanvangstijden worden gepubliceerd;
Via de website www.olympiaschinveld.nl
-

-

-

Vertrek
Voor uitwedstrijden geldt dat alle jeugdteams vertrekken vanaf de parkeerplaats bij de
tennisvereniging op ons sportpark. Het is niet de bedoeling dat spelers op de parkeerplaats
blijven rondhangen. Dat levert levensgevaarlijke situaties op.
De vertrektijden zijn 1 uur voor de aanvang van de wedstrijd. (mits door leiders anders
wordt aangegeven).
Afmelden
Voetbal is een teamsport. Dus wij vragen u om niet te snel uw zoon/dochter af te melden.
Afmelden voor een wedstrijd gebeurt bij de jeugdleider/trainer van uw zoon/dochter, uiterlijk
1 week voorafgaande aan de betreffende wedstrijd. Vanzelfsprekend geldt dit niet in geval
van ziekte of familieomstandigheden die een verlate afmelding noodzakelijk maken.
Het afmelden voor een training dient vooraf te gebeuren bij de betreffende
jeugdleider/trainer.
Afgelasting wedstrijd/training
via de website www.olympiaschinveld.nl
In geval van twijfel, bel altijd de betreffende jeugdleider/trainer, dit is de beste methode.
Indien u twijfelt of de training doorgaat, raadpleeg dan de jeugdleider/trainer in kwestie.

4) Kleding
- Voor de trainingen worden geen tenues beschikbaar gesteld. De ouders/verzorgers dienen
zelf te zorgen voor juiste kleding en schoeisel.
- Het clubtenue van Olympia Schinveld bestaat uit rood shirt, witte broek en rode sokken.
Alle jeugdteams beschikken over de rode shirts. Voor witte broekje en rode sokken dienen
de spelers zelf zorg te dragen. (zie onze website/webshop).
- Het wassen van de rode shirts gebeurt per toerbeurt door ouders. Dit wordt geregeld door
de leider.
- Het dragen van scheenbeschermers tijdens trainingen en wedstrijden is verplicht. Zonder
scheenbeschermers geen deelname aan wedstrijden.
- Tijdens de zaalcompetitie zijn zwarte (gekleurde) zolen verboden.
5) Wat verwachten wij van jeugdspelers!
Wij willen onze jeugdleden op een positieve manier plezier laten beleven aan het
voetbalspel. Hier proberen wij ook de juiste gereedschappen voor aan te dragen bij onze
jeugdleiders. Onderstaand zijn de essentiële zaken opgesomd waarvan Olympia Schinveld
vindt waar een verenigingslid zich aan dient te houden.
-

Respect tonen voor elkaar tijdens de training en wedstrijden.
Respect tonen voor de tegenstander
Respect tonen voor de scheidsrechter en de grensrechters.
Respect tonen voor je trainer en leider
Luisteren naar je trainer en leider
Tijdig aanwezig zijn voor de trainingen en de wedstrijden.
Houd je aan de omschreven regels voor vertrek/samenkomst en afmelding.
Zelf informeren naar het niet doorgaan van trainingen/wedstrijden in geval van twijfel.
Draag samen met je medespelers zorg voor de materialen die Olympia Schinveld je ter
beschikking stelt. Dit geldt voor kleding maar ook voor trainingsmaterialen.
Neem geen waardevolle spullen mee naar de voetbalclub!!
Herhaaldelijke overtreding van de regels kan leiden tot schorsing of uiteindelijk het
royement. Wij hopen van bovenstaande geen gebruik te hoeven maken.
Na een wedstrijd/training bestaat er altijd de mogelijkheid tot douchen, maak hier gebruik
van.

6) Verzekeringen
- Iedere speler is via de KNVB verzekerd. Dit geldt zowel voor de trainingen, als wel voor de
wedstrijden en de officieel bij de KNVB aangemelde jeugdtoernooien.
- Voor ouders/verzorgers die spelers vervoeren met hun auto is het wenselijk dat er een
inzittendenverzekering is afgesloten.
7) Beëindigen van het lidmaatschap
- Afmelden van jeugdleden kan alleen schriftelijk of per mail bij de (jeugd)secretaris.
- Deadline voor het afmelden is 30 juni. Indien een jeugdlid wordt afgemeld na 30 juni, dan
bent u verplicht om voor het gehele seizoen de contributie over te maken. Let dus altijd
goed op indien uw zoon/dochter besluit om onze vereniging te verlaten, dat dit voor de
bewuste 30 juni van dat jaar schriftelijk of per mail doorgegeven wordt.

8) Wat verwachten wij ouders/verzorgers!
Wij danken u voor het vertrouwen dat u in Olympia Schinveld heeft. Dit mogen wij
concluderen uit het feit dat u uw zoon/dochter als actief lid bij Olympia Schinveld de
voetbalsport laat beoefenen. Wij zullen ons uiterste best doen om het door u gestelde
vertrouwen in onze vereniging niet te beschamen. Echter net zoals bestuur,

jeugdleiders, trainers en spelers aan bepaalde verwachtingspatronen dienen te voldoen,
geldt dit ook voor de ouders/verzorgers.
-

-

-

Het team van uw kind aan komen moedigen, perfect! Echter doe dit op een gepaste
manier!!
Lever geen commentaar op uw kind, de leiding en/of tegenstander.
Schep geen hoge verwachtingspatronen bij uw kind of bij het team.
Stel geen beloning in het vooruitzicht voor een gescoord doelpunt. Dit komt de ontwikkeling
van het kind en het teambelang absoluut niet te goede!
Het eerste aanspreekpunt voor u als ouder is de jeugdleider van het team waarin uw kind
speelt. Hij kan u veelal helpen met voorkomende vragen en problemen.
Indien een gesprek met de leider in uw ogen nog een onvoldoende oplevert, neem dan pas
contact op met het bestuur.
Onthoud dat teleurstellingen net zoals in de maatschappij, ook bij sport horen. Leer samen
met de leiding van uw kind hier mee om te gaan.
Wij verzoeken de ouders/verzorgers bij uitwedstrijden mede te zorgen voor het vervoer.
Hier wordt geen vergoeding tegenover gesteld. Wel voetbalplezier voor uw kind
Controleer zelf of er eventueel afgelastingen zijn, dat kan via de website of een telefoontje
naar de leider van uw kind.
Hulp bij jeugdactiviteiten, indien dit door Olympia Schinveld wenselijk wordt geacht.

9) Ouderhulp/vrijwilligerswerk
Ouderhulp.
- Meer en meer wordt ouderhulp onontbeerlijk in de ondersteuning van de jeugdafdeling.
Hulp van ouders is steeds vaker geboden. Sommigen willen wel helpen maar denken dat
ze het niet kunnen omdat ze niet gevoetbald hebben. We zoeken inderdaad altijd wel
mensen met een voetbalverleden om jeugd te begeleiden. Echter naast het begeleiden is
ook veel mogelijk op ander ondersteunend gebied. U kunt dan denken aan de
ondersteuning van de jeugdtrainer die de kinderen het voetballen leert tijdens trainingen, u
bent dan ook op het veld aanwezig bij de traingingen, ondersteunt in de oefeningen, helpt
bij het opzetten van de training en ziet toe op het ordelijk verlopen van de training.
- Hulp op ondersteunend vlak. U kunt dan denken aan het (mede-) organiseren van
activiteiten.
- Grensrechter bij een jeugdelftal. U moet dan wel lid zijn van Olympia Schinveld waarbij de
aantekening dat u, net als de jeugdleiders, contributievrij bent.
-

Vrijwilligerswerk
Olympia Schinveld is nog altijd op zoek naar vrijwilligers, die het aandurven om meer voor
onze vereniging te betekenen. Heeft u kwaliteiten op bestuurlijk niveau zonder direct zitting
te willen nemen in een bestuur, dan bent u ook meer dan welkom. Ook bij allerlei
activiteiten kan de vereniging uw hulp goed gebruiken. Zowel bij de organisatie van
activiteiten als het evenement zelf. Hulp, direct of indirect is altijd welkom.

Belangstelling? Wacht niet af. Als u het leuk vindt om mee te doen, meldt u bij de leider van
een team of het bestuur.
Wij wensen u en uw kind(eren) veel voetbalplezier binnen Olympia Schinveld.
Met vriendelijke sportgroeten,
Het bestuur.

