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Nieuwsbrief jeugdafdeling 

Vanaf het seizoen 2014-2015 zullen wij een keer 

in de maand een nieuwsbrief uitgeven. Via deze 

nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de 

ontwikkelingen binnen de vereniging. Zoals wij 

op het oudergesprek ook hebben vermeld 

vinden wij communicatie een belangrijk 

onderdeel in onze jeugdafdeling. Wij zijn 

daarom ook verheugd jullie te kunnen melden 

dat u voortaan een (online) nieuwsbrief 

ontvangt.  

Oudergesprek 29 augustus 

Op vrijdag 29 augustus jl. heeft het derde 

oudergesprek plaatsgevonden voor alle ouders 

van de jeugdleden, ook de dames waren 

uitgenodigd voor dit oudergesprek. Helaas 

hebben wij consenteert dat 46% van de 

genodigde niet heeft afgemeld! Deze 46% heeft 

dan ook de notulen van dit gesprek niet 

ontvangen. De personen welke aanwezig waren 

en hebben afgemeld hebben de afgelopen week 

de notulen in hun mailbox ontvangen.  

  

 

 

 

Tijdens dit oudergesprek is het afgelopen 

seizoen 2013-2014 besproken. En ook het 

huidige seizoen 2014-2015 is besproken. Er zijn 

nieuwe dingen bekend gemaakt welke te 

maken hebben met de jeugdafdeling. 

Voorbeelden hiervan zijn, De circuittrainingen 

voor de E en F pupillen, Nieuwe 

samenwerkingen, Nieuwe afdelingen, En nog 

een aantal andere nieuwe dingen en 

veranderingen.  

 

 

Wist u dat? 

- De Dames vanaf het seizoen 2014-2015 

volledig onder de jeugdafdeling vallen. 

- Marco de Bie de taken als 

jeugdwedstrijdsecretaris van Peter van 

der Velden heeft overgenomen. 

- Wij nog mensen zoeken voor de 

activiteitencommissie. 

- De samenwerking met 

bewegingstechniek van Selst voor een 

jaar verlengd is. 

- Dat een aantal trainers van andere 

verenigingen onze jeugdafdeling zijn 

komen versterken. Hans van der Geld 

bij de B1 junioren, Siebe Pruysers en 

Jamie de Rooy bij de D2 pupillen.  

- Wij nog diverse vrijwilligers zoeken om 

trainingen te geven en teams te 

begeleiden.  

- De KNVB over een aantal maanden op 

maandag weer gaat trainen bij SV 

Capelle. 

- Jan Sprangers al van diverse teams 

foto’s heeft gemaakt, en dat deze op de 

website te vinden zijn.  

- De werkploeg iedere vrijdagochtend er 

voor zorgt dat het complex er perfect 

bij ligt. 

- Wij met de jeugd richting de 150 

voetballende leden gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

Niet ontvangen, maar wel 

aanwezig of afgemeld? 

Stuur een mail naar: 

jeugdcoordinator@svcapelle.nl


