MEMO
Van:
Datum:

Technische Commissie
27-07-2018

Beste trainers,
Het trainingsschema staat intussen op de website.
•

•

Vanaf 20 augustus zijn er 2 velden beschikbaar voor de trainingen: namelijk de
oefenhoek en veld B. Degenen die in week 34 (20 t/m 24 augustus) ingepland staan
op het WETRA veld, kunnen dus in week 34 trainen op veld B.
Vanaf 27 augustus is ook het WETRA veld weer beschikbaar.

Aan jullie het verzoek om contact op te nemen met de leider(s) van het team die je gaat
trainen en te overleggen wanneer je wilt aanvangen met de eerste training. De lijst met
leiders wordt binnenkort door de Jeugd Commissie op de website geplaatst.
Aan een schema zitten ook een aantal regels en houd je hier dan ook alstublieft aan.
1. De indeling is gemaakt door FC Wolvega. Wijk hier niet van af en volg de
aanvullende aanwijzingen op van de Technische Commissie /coördinatoren en/of het
Bestuur. Hierdoor voorkomen we onnodige schade aan de velden en de materialen.
2. Verplaatsen van doelen mag, maar zet de doelen na afloop van de training weer
terug en laat ze niet midden op het veld staan.
3. Voetbalmaterialen (ballen, dopjes, pionnen e.d.) na afloop van de training weer
netjes in materiaalhok opbergen.
4. Zorg ervoor dat de kleedkamers na afloop van de trainingen schoon en netjes
worden achtergelaten. Stel je team hiervoor verantwoordelijk en controleer dit ook!
5. Indien je door omstandigheden geen training kan geven, zorg dan zelf voor een
vervanger en neem contact op met de desbetreffende leider.
6. Ga sociaal met elkaar om en houd rekening met elkaar.
Aankomend seizoen gaan we werken met coördinatoren. In de bijlage vinden jullie de taken
van de coördinatoren. Onderstaand de namen van de coördinatoren.
•
•
•
•
•

JO19
JO17
JO15
JO13
JO12

27 juli 2018

Pim Donker
Gregory Wismeijer
Vacant
Jan Hendrik Pesman
Jan Hendrik Pesman
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•
•
•
•
•
•
•
•

JO11
JO10
JO9
JO8
JO7
MO17
MO15
Keepers

Martijn Douma
Martijn Douma
Martijn Douma
Martijn Douma
Vacant
Vacant
Vacant
Tommy van Nieuwkoop

Met vriendelijke groet,
Technische Commissie
Stefan Oostra
Ronald Tournier
Peter van Huizen
Robert Ensing

27 juli 2018

pagina 2

