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Trainers & leiders 2022/2023

Wees zuinig op complex en materialen

Het is al maart en eigenlijk is het huidige seizoen nu
pas echt los. Competities zijn weer opgestart en
daarmee zijn de weekenden weer gevuld. De
komende periode zullen we echter ook alvast een
eerste blik op komend seizoen richten. We hopen
trainers en leiders zoveel mogelijk te behouden en
daarom zullen de coördinatoren gaan inventariseren
in welke rol zij door willen gaan.

Ondanks eerdere oproepen zien we nog steeds dat er
regelmatig ballen en ander materiaal wordt
‘gevonden’. Ook uitdoen van de veldverlichting en het
afsluiten van het ballenhok en de kleedkamers wordt
met regelmaat vergeten.

Op vrijdagavond 8 april organiseren we daarom een
bijeenkomst voor leiders en trainers om hen te
bedanken voor hun enthousiasme, ook tijdens de
soms strenge coronamaatregelen. Daarnaast horen
we die avond graag hoe zij de ‘geelzwarte lijn’
ervaren, wat er beter kan en wat we voor vooral
moeten behouden.
Voor de categorieën JO15 tot en met JO19 voorzien
we echter al een grote uitdaging met o.a. het stoppen
van Wilco Aantjes en Mark van der Vlist als trainers bij
de JO19-1. De spoeling in trainers is al dun en als TC
spreken we onze zorg uit voor komend seizoen.
De TC gaat weer actief mensen benaderen, zowel
binnen als buiten de club. Uit ervaring weten we dat
vele handen licht werk maken en daarom doen we
opnieuw de oproep om je aan te melden als
(assistent-)trainer en/of leider. Het (mede) geven van
1 training per week is al een enorme hulp!

Vriendinnen Voetbaldag
Door de coronamaatregelen kon de Vriendinnen
Voetbaldag in 2021 niet doorgaan. Gelukkig hebben
desondanks genoeg dames de weg naar Nieuw
Wilgenoord gevonden. Zo is er een recreatief
damesteam bijgekomen. Nieuwe leden blijven
welkom en daarom wordt er weer gewerkt aan een
Vriendinnen Voetbaldag. Meer informatie volgt nog.
Hou de website/facebook in de gaten!
P.S. een paar keer meetrainen is altijd al mogelijk!

Zeker in de ‘coronajaren’ is de club veel inkomsten
misgelopen en onnodige kosten zoals energie- en
materiaalkosten willen we daarom voorkomen.
Daarnaast speelt ook de veiligheid een rol, want
onbeheerde toegang tot onze gebouwen is vragen om
problemen/schade.
Aan spelers, trainers en begeleiders doen we de
oproep om zorgvuldig om te gaan met spullen,
gebouwen en het terrein. Samen zijn we
verantwoordelijk!

COOP Voetbalplaatjes
Komende zaterdag is de laatste kans om op de foto te
gaan en jezelf als voetbalplaatje te laten vereeuwigen.
Je bent welkom tussen 10.30 en 12.00 uur. Vergeet
ook niet een teamfoto te maken!

Agenda
-

19 maart Fotomoment COOP Voetbalplaatjes
8 april Trainers & Leidersavond
14 t/m 16 juli Valencia Voetbalkamp

In de planning:
-

mei Vriendinnen Voetbaldag
juni VVH 100 Jeugdactiviteit
juni VVH 100 Feestavond 18+
juni Tentenkamp

Tip: bezoek regelmatig de website of Facebookpagina
van onze club voor het laatste nieuws en activiteiten.

