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EERSTE NIEUWSBRIEF VELOCITAS 1897
Hé Biertje? Ja ook
op ons terras!
Ook op ons terras mogen
wij nu bier drinken en
schenken. Om veel
onduidelijkheid weg te
nemen heeft het bestuur
contact opgenomen met de
juristen van de KNVB.
Conclusie; op het Velocitas‐
terras mag bier worden
gedronken en geschonken,
echter onder twee
voorwaarden:
1) er dient een afbakening
te zijn, maar dat mag ook
een rood/wit lint zij of zelfs
een krijtstreep is al genoeg.
2) het bier mag alleen in
plastic glazen genuttigd
worden.
De regels blijven bestaan tot
het moment dat er nieuwe
richtlijnen bekend worden
gemaakt. Het bestuur heeft
daarom besloten om zowel
op zaterdag als op zondag
na 13.00 uur plastic glazen
te gaan gebruiken.
(Tenminste wanneer het
weer geschikt is om gebruik
te maken van het terras.)

Dit is de eerste uitgave van de
Velocitaan Nieuwsbrief als
nieuwe loot aan de stam van
het communicatie gebeuren
van de vereniging, waartoe
ook de website en het
Velocitaan Magazine behoren.
Velocitas 1897 heeft altijd
door middel van
communicatie haar informatie
zo goed als mogelijk naar
buiten gebracht. Via
clubbladen, website, teletekst
en flyers.

Nu anno 2009‐2010
beginnen we aan een
nieuw hoofdstuk en
starten we met de uitgave
van een digitale
nieuwsbrief.
Met grote regelmaat,
intentie is tweewekelijks,
zal deze nieuwsbrief aan
de leden en donateurs
worden verzonden. Met
informatie die voor
iedereen van belang en
interessant is.

De nieuwsbrief zal ook in
gedrukte vorm worden
verzonden naar onze leden
waarvan wij geen
emailadres hebben en
tevens zal de nieuwsbrief in
de tafelstanders geplaatst
worden in ons clubhuis.
Geen nieuwsbrief
ontvangen en wil je dat
wel? Geef je emailadres snel
door!

Gregory Sedoc traint Hoofdklasse E‐ers Velocitas
Lekker peukje niet
meer in de dugout
Je kunt het misschien niet
voorstellen als niet‐roker
maar er schijnen rokers te
zijn die zelfs op het veld
roken wanneer ze naar een
training toe gaan en er
schijnen ook rokers te zijn
die in de dug‐out zitten te
roken. Dit is op straffe van
hoge KNVB boetes
verboden!
Wij willen de roker dan ook
oproepen om NIET te roken
op het veld of in de dug‐
outs!

Vrijdag 2 oktober werden de spelers van E1 verrast door een
nieuwe gasttrainer. Niemand minder dan Gregory Sedoc
heeft ons E1 team de bekwaamheid van het lopen en
sprinten onder de aandacht gebracht.
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Opleidingen juniorentrainer en
pupillentrainer
Wij hebben de intentie om
met ingang van februari
2010 te starten met deze
twee opleidingen. De
planning is om de
cursussen in ons eigen
clubhuis laten gaan plaats
vinden. Daarvoor hebben
we 10 cursisten nodig.

Wij kunnen deze cursus
aanbieden voor slechts €
36,00, en voor hen die als
leider en/of trainer aan een
jeugdteam verbonden zijn
of gaan worden neemt
Velocitas 1897 de kosten
voor haar rekening.

De cursussen zullen
ongeveer 10 avonden in
beslag gaan nemen en
kosten dankzij de
samenwerking met de
KNVB maar een fractie van
de werkelijke prijs.

De cursussen vormen
tevens een prima opmaat
naar de TC3 cursus
(trainer/coach 3) en staat
dus ook open voor ouders
en belangstellenden die
hun eigen kennis willen
vergroten.

Wedstrijd
programma

Opleiding
scheidsrechter

De afgelopen periode is het
wedstrijdprogramma
telkens per mail verstuurd.
Echter in de loop van de
week kunnen er altijd
wijzigingen in het
programma ontstaan.

Deze cursus is een
prachtige manier om je
eigen voetbalkennis en
spelregelkennis te
verruimen. Duur van de
cursus is 2 middagen en de
kosten worden geheel door
de vereniging betaald. Wat
je ook kunt doen is met een
heel team inschrijven voor
deze cursus.

Wanneer je vanaf vrijdag
middag 16.00 uur op de
website van de KNVB kijkt,
heb je het meest actuele
overzicht. Op dezelfde
pagina kun je ook het
programma voor de
komende weken zien.
Uiteraard staat het
programma ook op de
website van Velocitas 1897
en RTVNoord teletekst (pag
649).

Afmelden nieuwsbrief

Bijvoorbeeld alle C‐ers of
geheel zondag 3. Het is een
prettige manier om d.m.v.
deze cursus ook aan
teambuilding te doen.

Velocitas presenteert
nieuwe kledinglijn
Cuatro Madera is de naam
van de nieuwe kleding
leverancier van Velocitas
1897. Dit bedrijf is tevens
de kledingsponsor van de
zondag 1 ‐ selectie. De
nieuwe kleding kenmerkt
zich door een strakke en
modieuze lijn.

De prijs voor een compleet
tenue (shirt, broekje en
kousen) bedraagt € 59,95.
De outfit is niet verkrijgbaar
in de winkel, maar te
bestellen via de mail (H.
Groenveld), via de telefoon:
06‐34399152 of via een
bestelformulier achter de bar.

De broekjes zijn niet langer
alleen maar wit maar
krijgen ook een groene
baan. Zowel het shirt, het
broekje als de kousen zijn
voorzien van het bekende
Velocitas logo.

Tevens komen er nieuwe
Velo‐trainingspakken,
voetbaltassen, polo’s,
clubsjaals en mutsen met het
logo van de club. Voor
verdere informatie hierover
zie website Velocitas 1897.

Keeperstraining Andre Wolffs groot succes

Elke vrijdagavond geeft Andre Wolffs keepertraining aan de
keepers van depupillen en junioren en leert ze zo de fijne
kneepjes van het vak.

Uw uiting hier? Neem contact op met Velocitas 1897
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