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ZONDAG 1 OP KOERS

Ð Website Velocitas 1897
Ð Afmelden nieuwsbrief

Algemene
ledenvergadering
Twee keer per jaar ‐ in het
voorjaar en in het najaar ‐
houdt de voetbalvereniging
Velocitas 1897 een
algemene vergadering voor
alle leden van de club.
De komende najaars‐
vergadering zal worden
gehouden op dinsdag 23
november 2010 in het eigen
clubhuis. De aanvang is
20.00 uur.
In de eerstvolgende
nieuwsbrief zal de agenda
voor deze bijeenkomst
worden geplaatst.

Vrijwilligers gezocht
o Voor de tweewekelijkse
vergadering op
dinsdagavond van het
Dagelijks Bestuur en het
Algemeen Bestuur wordt
een notulist(e) gezocht.
o Voor de opmaak van de
Velocitaan‐nieuwsbrief
zoeken we een DTP’er.
o Ook is er altijd behoefte
aan bekwame leden of
ouders die bardiensten
willen vervullen.
Aanmeldingen graag bij het
bestuur.

Het vlaggenschip van Velocitas, de jongens van zondag 1, is het nieuwe seizoen onder leiding
van trainer Henk Veenhof uitstekend begonnen en staat mede aan kop in de 2e klasse K

Programma
Op de speeldagenkalender
2010‐2011 (zie de Velocitas
website) staat wanneer voor
alle teams welke speel‐ ronde
gepland staat van 1 ‐ 26.

Afgelastingen

o www.velocitas1897.nl
o Teletekstpagina 649 (TV
Noord)
o Bestuurskamer Velocitas:
050–5263099 (afgelastingen
worden op bandje
Je moet eerst bepalen tot
ingesproken)
welke categorie jouw team
o
Bij
uitwedstrijden kun je bij
Herfst en winter staan voor de
behoort. Dit wordt uitgelegd
twijfel
ook het clubhuis van
deur en dat zou in sommige
op de speeldagenkalender.
de
tegenstander
bellen.
Kijk vervolgens in de tabel van gevallen kunnen betekenen
dat een wedstrijd wordt
de kalender waartoe jouw
Wij doen ons uiterste best
afgelast. In principe
team hoort (1 t/m 4).
om tijding melding te maken
controleert de leider van elk
van afgelastingen via
Nu kan je zien op welke datum team of een wedstrijd is
bovenstaande kanalen. Bij
afgelast en communiceert dit wedstrijden die om 09.00 uur
welke speelronde gespeeld
wordt. Op www.voetbal.nl kun naar zijn/haar team. Maar je
beginnen en op de dag zelf
kunt ook altijd zelf even
je bij jouw team zien wie
afgelast worden is het helaas
checken of een wedstrijd
tegen wie speelt op speel‐
niet altijd mogelijk om dit
doorgaat of niet:
ronde 1 t/m max 26.
tijdig te communiceren.

Kleding
Jeugdafdeling
Kleding van Velocitas (tenue,
trainingspak, tas, sokken) kan
aangeschaft worden bij:

Campagne Voetbalouders gestart!
Nieuwe Ebbingestraat 42
9712 NM GRONINGEN
Telefoon: 050 – 312 4912
Ook kun je hier terecht voor
voetbalschoenen, scheen‐
beschermers enzovoorts.
Geef dan altijd even aan dat
je via Velocitas komt en/of
neem je lidmaatschappas van
Velo mee.

Trainingen jeugd in
de herfstvakantie
De F‐ers trainen niet in de
herfstvakantie. Maandag 25
oktober en woensdag 27
oktober wordt er dus niet
getraind door de F‐ers. Ook
E2 t/m E6 zullen die week niet
trainen.

Rondom de velden en in de
kantine is het jullie vast al
opgevallen. Wij zijn samen
met de KNVB de campagne
Voetbalouders gestart. Maar
wat is nou eigenlijk een
voetbalouder.
Een echte voetbalouder staat
achter zijn of haar kind. Die is
trots en staat langs de lijn om
aan te moedigen en te kletsen
met de andere ouders.
Een voetbalouder fluit af en
toe een wedstrijdje, draait
een bestuurskamer‐ of
kantinedienst of neemt een
rijbeurt naar een uitwedstrijd
voor zijn of haar rekening.
Een voetbalouder voelt zich
thuis op de vereniging en
vindt het daarom vanzelf
sprekend om wat terug te
doen.

Wedstrijdfoto’s en verslagen
Ouders, opa’s, oma’s die
leuke foto’s maken van een
training of wedstrijd kunnen
deze op de site bij het
betreffende team laten
plaatsen.
Mail ze dan naar de web
master van Velocitas, te
vinden onder de kop colofon
op de website van Velocitas.

Ook is het leuk om eens een
wedstrijdverslag op de site te
laten plaatsen van een
jeugdteam. Ook dit kun je
mailen naar de webmaster!

Die betrokkenheid hoeft niet
veel tijd of moeite te kosten,
maar levert de ouders en
kinderen veel op.
Plezier, trots en sociale
contacten binnen de
vereniging.

In iedere ouder schuilt een
Voetbalouder!
Kleine moeite, groot plezier!
Meer informatie? Klik hier

Ouders en supporters graag achter de
omheining
Willen alle ouders en overige
supporters tijdens de
wedstrijden achter de
omheining (reclameborden)
plaatsnemen? Dit is voor de
jonge voetballers veel

rustiger en is tevens een
huisregel van zowel Velocitas
als de KNVB.
Willen de leiders de
tegenpartij (leider/coach) hier
ook op attenderen?

Inhaal bekerprogramma
Zaterdag 23 oktober 11.30 uur
Velocitas D1 – FC Groningen/Cambuur D1

