Spijkenisse, Augustus 2017.
Aan de ouder(s) / verzorger(s) van onze voetballers in spé.
Aangezien we te maken hebben met een (grote) groep kinderen even wat
“huisregeltjes”.
- De training begint om 18.00 uur en duurt tot 19.15 uur.
- De kinderen verkleden zich voor de training op de voetbal, in de kleedkamer(s)
A+B, en doen dit zoveel mogelijk zonder hulp van de ouder(s) / verzorger(s).
(Reden: kinderen moeten het zelf leren en de kleedruimte is beperkt). Dit
betekent in de praktijk uiterlijk 17.45 uur aanwezig.
- Uw belangstelling bij de training wordt zeer op prijs gesteld.
- Ook bij regenval of koude gaat de training door. Eventueel wordt er binnen
een theorie programma afgewerkt. Gaat de training om welke reden dan ook
niet door dan wordt u telefonisch op de hoogte gebracht.
- Na de training gaat iedereen onder de douche. (Zeep, handdoek en badslippers
meenemen). Ook hier geldt dat de kinderen dit zoveel mogelijk zelf doen.
- Is uw kind verhindert bel dan s.v.p. een van de onderstaande telefoonnummers. Dan kunnen wij er rekening mee houden bij het wachten in en het
afsluiten van de kleedkamer.
- Op de Website van de vereniging www.vvspijkenisse.nl vindt u altijd het laatste
nieuws. Ook wordt hier bv aangegeven als trainingen onverhoopt toch
vervallen. (zoek altijd naar voetbalschool)
- Op de facebook pagina “Voetbalschool vv Spijkenisse” kunt u ook op de hoogte
blijven van nieuwtjes.
Tot slot nog het volgende. Alle begeleiders, inclusief ik zelf, doen dit “werk” als
onbetaald vrijwilliger. Wij steken er onze vrije tijd in, doen het met veel plezier
en proberen dit over te brengen op de kinderen. Houdt u hier s.v.p. rekening
mee.
De leiding van de voetbalschool.
Jacques van Hout (06 44248412)
Twee telefoonnummers t.b.v. afmelden bij verhindering:
J. Van Hout 621613 (tot 17.30 uur) Receptie VV Spijkenisse

635302

P.S. Na het invullen van een inschrijfformulier www.tinyurl.com/voetbalschool ,
wordt u in de administratie van de voetbalschool opgenomen.
De contributie bedraagt € 80,00 per seizoen voetbalschool. E.e.a. kan u contant
betalen waarvoor u dan een kwitantie ontvangt. Een voetbaltenue is nog niet
nodig, voetbalschoenen en scheenbeschermers zijn wel noodzakelijk.

