Nieuwsbrief Technische Commissie - April 2021
Hulptroepen gezocht
De trainingsopkomst, doordeweeks en op zaterdag,
blijft bij de jeugd hoog. Mooi om te zien en ook
belangrijk in Coronatijd. Een dorpsclub als Haastrecht
kan hierbij niet zonder vrijwilligers. Dit onderwerp
komt wel vaker voorbij, maar desondanks is de nood
hoog. Gelukkig weten we steeds weer mensen te
vinden, maar het kost veel moeite. En hoewel we erg
blij zijn met de mensen die de handen uit de mouwen
steken, is het aantal vrijwilligers nog niet voldoende.
Als Technische Commissie maken we ons daarbij
vooral zorgen om het te kort aan scheidsrechters,
spelbegeleiders, trainers en leiders. Vaak zijn het ook
al actieve vrijwilligers die toch maar weer wat extra’s
doen, terwijl alle leden het voor elkaar en de club
zoveel makkelijker kunnen maken.
Daarom toch nog maar een dringende oproep. Meld
je bij de TC of het bestuur. Wacht vooral niet tot je
gevraagd wordt, want wij weten nu eenmaal niet
waar je goed in bent, wat je leuk vindt en hoeveel tijd
je hebt. Er zijn genoeg dingen te doen op
voetbalgebied, maar ook qua organisatie en
administratie. Denk bijvoorbeeld aan:

meiden- en damesvoetbal te laten groeien,
organiseren we binnenkort een Vriendinnen
Voetbaldag. Als speelster kan je vriendinnen
uitnodigen om een keer mee te voetballen om ze
enthousiast te maken en hopelijk uiteindelijk lid.
Wordt snel vervolgd!
P.S. een paar keer meetrainen is altijd al mogelijk!

Input voor teamindeling 2021/2022
Het is pas april en dus laten de teamindelingen voor
2021/2022 nog even op zich wachten. Inmiddels zijn
we wel aan de voorbereiding begonnen. Hierbij
betrekken we uiteraard ook de trainers en leiders.
Binnenkort zullen wij hen om input vragen over de
spelers die zij begeleiden. Met deze informatie krijgt
de TC een breder beeld van de spelers. Hiermee
kunnen we spelers indelen in het team dat het beste
past bij hun vaardigheden om daarmee ook het
meeste plezier uit voetbal te halen.

Zorgvuldig omgaan met materiaal

Nu denk je misschien ’daar heb ik geen tijd voor’, ‘ik
heb geen verstand van voetbal’ of ‘dat is veel werk’.
Maar voor alles is een oplossing! Mooie voorbeelden
delen we graag met je! Mogen we op je rekenen?

Met regelmaat worden er door de mannen van het
onderhoudsteam in de sloot, de weilanden of gewoon
in de hoek van het veld ballen gevonden. Daarom
hierbij een oproep aan iedereen om te zorgen dat alle
gebruikte ballen worden verzameld en opgeruimd.
Soms hoort een bal in het weiland schieten bij
uitverdedigen, al dan niet in blinde paniek. Ook vliegt
niet elk schot in de kruising. Dat is allemaal
begrijpelijk, alleen haal dan wel gelijk even je bal op!
Kom je toch een bal tegen van een ander team? In het
ballenhok is een apart vak boven op de lockers om
deze ‘vondelingen’ neer te leggen. Bedankt, mede
namens de mannen van het onderhoudsteam!

Vriendinnen Voetbaldag

vvhaastrecht.nl

Steeds meer meiden weten de weg naar Nieuw
Wilgenoord te vinden en dat juichen we als club
enorm toe. Voetbal is tenslotte voor jong & oud,
jongens & meiden en prestatie & plezier. Om het

Tip: bezoek regelmatig de website van onze club. Hier
vind je de laatste updates rondom trainingstijden,
Coronamaatregelen en ander nieuws zoals over het
100-jarige bestaan, waarvoor binnenkort al een leuke
actie voor de jeugd bekend gemaakt zal worden!

-

Training geven (kan ook 1x per 2 weken);
Oefenwedstrijden regelen (kan vanuit huis!);
Organiseren bar- en keukenbezetting (in
commissieverband);
Fluiten/spel begeleiden (we zorgen dat je de
regels kent );
Materiaaladministratie (kan ook vanuit huis!)

