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Seizoenafsluiting: Zaterdag 19 juni
Programma :

09.30‐12.00 Skills proof voor de jeugd t/m 12 jaar
09.30‐12.30 7x7 Mix Toernooi voor iedereen: Zaterdag en Zondag senioren
Junioren,Leiders, Trainers, Ouders, 45+ en vriendinnen.
Teams worden qua sterkte gelijkwaardig ingedeeld
13.30‐15.30 WK Nederland‐ Japan op groot scherm
Vanaf 15.30 Barbeque (€ 7,50 p.p.) met gezellige muziek verzorgd door D.J. Henk van
Duin

Opgave 7x7 toernooi en skills proof:

Middels het inschrijf formulier in de kleine kantine of per mail: j.sipma@gmail.com.

Barbeque:

Kosten € 7,50, bij opgave direct te voldoen. Vrijwilligers kosteloos, zij ontvangen
bericht van het bestuur.
De organisatie verwacht alle mini pups en de jeugdteams D, E en F aanwezig om 09.15
uur voor de skill proof.

SKILL PROOF
Het afleggen van een speciaal
voetbal parcours waarop
men meerdere
behendigheidspelletjes en
voetbalvaardigheid zal
moeten combineren.
Ervaring leert dat onze
jongste jeugd zich hierbij
uitstekend vermaakt en zeer
fanatiek en gedreven bij alle
onderdelen strijd gaat
leveren.

UITNODIGING VOORJAARSVERGADERING
Hierbij nodigt het bestuur u uit tot het bijwonen van de
jaarlijkse voorjaarsvergadering op zaterdag 19 juni om
16.00 uur in ons clubhuis.
Agenda:
1. Opening
2. Vaststelling en goedkeuring notulen vorige
alg.ledenvergadering
3. Vaststelling voorlopige begroting nieuwe
verenigingsjaar
4. Vaststelling contributie nieuw verenigingsjaar
5. Bestuurlijk en verenigingsbeleid
6. Rondvraag
7. Sluiting
De genoemde stukken liggen een uur voor aanvang van
de vergadering voor een ieder ter inzage klaar in het
clubhuis. Indien u de stukken thuis wenst te ontvangen
kunt u contact opnemen met het secretariaat.
Het Bestuur

Weekend Ameland F en E jeugd
Eindelijk was het zover! Het weekend van 4 t/m 6 juni reisden 44 E en F pupillen tezamen met 23 begeleiders af naar Ameland. Het
weer was onze pupillen goed gezind en het enthousiasme was groot. Vol energie vertrokken ze vanaf het Stadspark in colonne richting
Holwerd. Op Ameland was ’s ochtends de organisatie al neergestreken zodat bij aankomst van de jeugd een stevige maaltijd klaarstond.
Nadat de buikjes goed gevuld waren en de slaapplaatsen ingericht was het tijd voor een partijtje voetbal: ouders versus onze
topvoetballers. Helaas moesten ze het laten afweten, en hebben de ouders gewonnen. De volgende dag stond er een toernooi op het
programma tegen de twee voetbalclubs van Ameland. Een geweldige inzet van onze F teams en E teams zorgde voor een goede
prestatie en een ontspannen sfeer (al waren de ouders nogal fanatiek om elkaar als coaches onderling te verslaan…..). Met een vaantje
en ijsje als afsluiting werden ze in groepjes terug naar de boerderij vervoerd waar 200 heerlijke pannenkoeken klaar stonden. S’middags
een vrijblijvend bezoek aan het dorp en bij aankomst terug op de boerderij wederom een stevige maaltijd. Daarna wilde de jeugd
revanche op de ouders en werd er weer een potje gevoetbald, dit keer met succes! Ter afsluiting een spel in het bos en na een beker
ranja met cake snel maar bed. Na een goed ontbijt werden de tassen ingepakt, kregen de kinderen ranja met cake, waarna ter afsluiting
een bezoek aan het strand gepland stond. Ook daar weer veel plezier en vertier en een lunch en vervolgens ter voet richting de boot.
Uitgeput maar voldaan kwamen ze weer aan in Holwerd waar een groep ouders klaarstond om iedereen weer te vervoeren. Het was
een geweldig weekend met een ongelooflijke fijne groep kinderen en begeleiders!

Familiefeest 19 juni
Via diverse kanalen is al bekend gemaakt dat 19 juni de seizoensafsluiting ofwel de Velocitas Familiedag zal plaatsvinden. Opgeven voor
de jeugdactiviteit kan nog tot en met 18 juni a.s. per mail: chantalwolfs@ziggo.nl.
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