Welkomstbrief
Welkom bij de jeugd van NWVV/TITAN
Wij heten u en uw kind van harte welkom bij NWVV/TITAN.
Door middel van deze brief willen wij u attenderen op een aantal zaken.
Aanmelding
Mocht u uw kind willen aanmelden als lid dan moet dit via onze ledenadministratie (zie achterkant brief).
Leider
Deze is het eerste aanspreekpunt. Op wedstrijddagen zal hij / zij aanwezig zijn.
Trainer
Voor elk team is een trainer aangewezen. Deze trainer is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen zijn
leeftijdsgroep en staat in nauw contact met de desbetreffende leider(s).
Jeugdcoördinatoren
Deze zijn onderverdeeld in en behartigen de (voetbaltechnische) zaken van de volgende teams:
JO19, JO17 en JO15
Jakob Zwiers
06 - 16 52 00 11
0591 - 22 45 29
JO13 en JO11
Remon Poede
06 - 37 56 50 21
JO09 en JO07
Nick Katoen
06 - 23 53 91 20
Dames & meisjes
Gea Moorman
06 - 15 59 77 85
0591 - 52 15 64
Indeling
Wanneer uw kind nog niet is ingedeeld, zal hij / zij zo snel mogelijk worden ingedeeld bij een team. Bij de
jongste jeugd wordt er geselecteerd op leeftijd.
Bij aanmelding in de loop van het seizoen kan bij de jongste jeugd (6 / 10 jaar) een wachttijd ontstaan in verband
met het formeren van een nieuw team. Tot die tijd zullen er alleen wedstrijden worden gespeeld op aanwijzing
van de leider. Een team bij de JO9 en JO11 bestaat uit maximaal 9 / 10 spelers. Bij aanmelding van minimaal 8
nieuwe spelers wordt door het jeugdbestuur een nieuw team aangemeld bij de KNVB.
Trainingsdagen en tijden
Deze worden bij de aanmelding bekend gemaakt. Tevens wordt er bekend gemaakt bij welke kantine men moet
zijn voor de training. Dit alles staat op de website van Titan (http://www.vvtitan.nl/jeugdafdeling.html).
Bij onduidelijkheden kunt u contact opnemen met de leider / trainer, de desbetreffende jeugdcoördinator, of
eventueel iemand van het jeugdbestuur.
Wedstrijden
Elke week worden er wedstrijden gespeeld. Het eerstgenoemde team speelt thuis op ons sportpark.
Staat het NWVV/TITAN team als tweede vermeld, dan betreft het een uitwedstrijd.
Het vertrek is vanuit onze kantines (vooraf wordt door de leider bekend gemaakt vanuit welke kantine er
vertrokken wordt). Het is van groot belang dat een ieder zich aan de aanwezigheidstijd houdt.
Afmeldingen
Zowel voor trainingen als voor wedstrijden, dient men zich tijdig af te melden bij de trainer.
Autovervoer
De leiders maken, indien nodig, een autovervoersplan / vervoersschema voor de uitwedstrijden.
Onderling kunnen ouders eventueel ruilen, maar geef dit altijd aan de leiders door.
Het is de bedoeling dat men gezamenlijk heen rijdt en ook gezamenlijk weer terug gaat.
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Douchen
De jeugdleden zijn verplicht zich te douchen na wedstrijden. Alleen bij schriftelijke mededeling van ouders /
verzorgers bij de trainer / leider kan hiervan worden afgeweken.
Het dragen van badslippers wordt sterk aangeraden.
Kleding
Broekje (€ 10,-) en sokken (€ 8,50) kunnen gekocht en afgehaald worden bij Gea Moorman (Tegelcentrum
Wolters, Weerdingerkanaal ZZ 158). Telefoonnummer werk: 0591 - 52 15 72 of mobiel Gea: 06 - 15 59 77 85.
De jeugdspelers krijgen tijdens de wedstrijden de shirts van de vereniging in bruikleen.
Voor voetbalschoenen, scheenbeschermers en trainingskleren dienen de leden zelf zorg te dragen.
Het dragen van scheenbeschermers is verplicht op de trainingen en tijdens de wedstrijden.
Wassen kleding
Het wassen van de shirts en het keeperstenue wordt binnen het team geregeld. Vaak gebeurt dit per toerbeurt,
ook u zult hiervoor een keer aan de beurt komen.
Afgelastingen
Bij afgelastingen zal dit eventueel op het infobord in de kantine, de teletekst pagina en de website van de clubs
staan. Bij twijfel kunt u voor de zekerheid altijd even naar de kantine bellen of naar de leiders.
Er kan, indien vooraf aangekondigd door trainer of leider, een vervangende activiteit plaatsvinden.
Ouders
Ouders zijn bijzonder belangrijk. Zij zijn nodig voor het vele vrijwilligerswerk, autovervoer, het wassen van de
kleding en de kinderen.
De kinderen plezier in het voetbal geven staat voorop en ouders dienen daarbij een positieve bijdrage te
leveren. Toejuichen en positief stimuleren is een goede zaak, maar laat technische en tactische aanwijzingen
over aan de leiders.
Alcoholgebruik
Aan jeugdleden onder de 18 wordt geen alcohol geschonken in de kantines.

Wij hopen door middel van deze brief de meeste vragen al beantwoord te hebben.
Mochten er toch nog vragen zijn dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.
Het jeugdbestuur van NWVV/TITAN
Het bestuur van NWVV
Het bestuur van TITAN

Gegevens dagelijks jeugdbestuur:
Voorzitter
Ledenadministratie
Vacant
Marianne Stavast
Drentse Mondenweg 17
7831 JA Nieuw-Weerdinge
06 - 49 68 84 07

Penningmeester
Tanja Hofman
Weerdingerkanaal NZ 96
7831 HG Nieuw-Weerdinge
06 - 48 25 58 97

VoorzitterNWVVTitan@gmail.com

JeugdbestuurNWVVTitan@gmail.com

LedenNWVVTitan@gmail.com

Overige telefoonnummers:
Kantine NWVV
0591 - 52 27 27
Kantine Titan
0591 - 52 17 82
© Jeugdbestuur NWVV/Titan

Teletekst TV Drenthe
NWVV pagina 307
Titan
pagina 305

19 augustus 2018 – versie 9.2
JeudbestuurNWVVTitan@gmail.com

Website
www.nwvv.nl
www.vvtitan.nl
Pagina 2 van 2

