Aan:
Onderwerp:
Van:

Flamingoleden, trainers, coaches, ouders, vrijwilligers en andere betrokkenen
Einde van het volleybalseizoen 2018-2019
Technische Commissie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Het einde van het seizoen is in zicht en de reguliere competitie zit erop.
We feliciteren onze kampioenen: mini’s 4.1, mini’s 6.1, MB1, MC1 (winterkampioen) en MC2. Dames 2, 3 en 4
spelen zaterdag 20 april a.s. P/D in Pica Mare. Fantastisch als we hen met velen aanmoedigen! De meiden C
mogen nog naar de bekerfinale op 11 mei en mini’s 6.1 gaan nog door naar de regiokampioenschappen. We
wensen alle teams, trainers en coaches heel veel succes en genieten toe!
Een ieder is natuurlijk ook benieuwd naar de teamsamenstellingen voor volgend jaar. Ook trainers en coaches zijn
benieuwd naar hoe het jaar erop uit ziet voor hen. De eerste gesprekken hebben plaatsgevonden en we zijn volop
aan de slag. We hopen dat jullie nog even geduld met ons hebben. We streven ernaar om eind april / begin mei
met een concept teamindeling te komen en ook trainers meer helderheid te kunnen bieden.
TRAININGEN TOT EN MET EIND JUNI
Week 16:
2 x trainen van maandag 15 april tot en met zaterdag 20 april
Week 17:
Op maandag 22 april wordt er niet getraind (2e paasdag)
Op dinsdag 23, woensdag 24, donderdag 25 en vrijdag 26 april wordt er getraind volgend het
‘normale’ schema. Zaterdag 27 april niet (Koningsdag)
Uitzondering: mini’s niveau 5 en 6 trainen 1 x deze week gezamenlijk op dinsdag 23 april van 16.00 –
17.30 uur. De jongens mini’s niveau 5 trainen ook gewoon in de Mikado.
Week 18:
Géén trainingen vanaf zaterdag 29 april tot en met 5 mei
Week 19:
1 x trainingen volgens schema op de website (maandag 6 mei tot en met zaterdag 11 mei)
Week 20:
1 x trainingen volgens schema op de website (maandag 13 mei tot en met zaterdag 18 mei)
Week 21:
1 x trainingen volgens schema op de website (maandag 20 mei tot en met zaterdag 25 mei)
Week 22:
Geen training van maandag 27 mei tot en met zaterdag 1 juni
Week 23:
Beachmogelijkheid, zie hieronder (niet op 10 juni, 2e pinksterdag)
Week 24:
Beachmogelijkheid, zie hieronder
Week 25:
Beachmogelijkheid, zie hieronder
Week 26:
Beachmogelijkheid, zie hieronder (let op: Jeugdvierdaagse Ottersum)
Trainers / assistent-trainers
Op 31 mei stopt het officiële seizoen formeel voor jullie. We merken dat er soms aannames leven betreffende het
einde van dit seizoen op basis van ‘zo was het het afgelopen jaar of jaren’ zonder dat hierover expliciet over
gesproken is, met en door de TC. Misschien is dit de afgelopen jaren ook wat ‘versloft’ en is deze communicatie laat.
Excuus daarvoor. Toch gaan wij uit van dit schema voor alle trainers en (assistent)trainers en we hopen op jullie
medewerking! Hierin kan alleen afgeweken worden in overleg met Peter Groenen en/of Ans Laracker. Bijvoorbeeld
als het C-team - dat de bekerfinale speelt – nog extra wil trainen. We hopen er samen een goed einde van het
seizoen van te maken! En … we zien jullie natuurlijk graag op het beachveld! Dank jullie wel alvast voor jullie
bijdrage het hele seizoen: week in, week uit!! Dat geldt natuurlijk ook voor alle coaches: BEDANKT!
Voor vragen mail naar Peter Groenen (petergroenen@online.nl) of Ans Laracker (mlaracker@home.nl)
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BEACHEN IN JUNI
Alle teams van Flamingo’s bieden we de mogelijkheid om te gaan BEACHEN de hele maand juni. De
sponsorcommissie zorgt er - met behulp van sponsoren - voor dat het veld er goed en schoon bij komt te liggen.
Van Peter Groenen mogen we het materiaal lenen. We willen graag een container plaatsen waarin al het materiaal
opgeslagen kan worden. Een plek die ook goed afgesloten kan worden. We hopen ook iets van stroomvoorziening
te kunnen organiseren en de beschikking te hebben over muziek. We denken erover een eindtoernooi te
organiseren. Op de ledenvergadering van 10 april kwam de gedachte voorbij om een keer een ouder/kind toernooi
te organiseren, wellicht kan dit op het beachveld?! Hier komen we op terug!
Kortom, we willen er echt iets moois ‘samen’ van maken! Helpen jullie ons met dit ‘samen’?!
We willen graag voor 1 mei het volgende van jullie horen:
1. Teams
Jeugd, senioren en recreanten: Wij gaan ervan uit dat jullie het leuk vinden om 1 x per week te beachen. Maar,
laat ons weten of onze aanname klopt! Geef ook aan welke dag, tijd en duur jullie voorkeur heeft. We beloven
niks. Maar, als we wensen kunnen meenemen, doen we dat graag. Natuurlijk houden we rekening met de
vroege tijden voor de jongste kids.
Voor de mini’s staat de dag van beachen vast! Dit wordt de zaterdagochtend. Tijd volgt.
2. Trainers / assistent trainers.
Ben jij erbij?! Dit kan zijn door er gewoon te zijn met je eigen team en/of een balletje mee te spelen. Misschien
vind je het leuk om echt training te geven buiten aan je team. Of, wil je een bijdrage leveren één dag in de
week om netten op te bouwen en een oogje in het zeil te houden en alles goed af te sluiten. We zouden het
zeker waarderen als jullie hier een bijdrage aan willen leveren! Eerlijkheidshalve moeten we zeggen dat de
financiële vergoedingen stoppen per 1 juni.
Voor de mini’s en jonge jeugd geldt: Zij kunnen en mogen alleen mét toezicht gebruik maken van dit aanbod.
We hopen dat jullie er bij willen en kunnen zijn! Geef je (on)mogelijkheden aan. Voor de minitrainers is dat dus
de zaterdagochtend. Laat het ons weten via de mail!
3. Ouders / vrijwilligers / coaches …
Vind jij het leuk één (deel van de) avond per week te helpen? Eventueel velden opbouwen, afbreken, goed
alles afsluiten, oogje in het zeil houden en wellicht gewoon tegelijkertijd een balletje meespelen. Heel erg fijn.
Laat het ons horen! Wij zijn er blij mee!
4. Aan iedereen
Zijn er mensen die zeggen: ik vind het leuk om een ouder/kind toernooi te organiseren of een bijdrage te
leveren aan een eindtoernooi. Laat het ons weten! Heel graag!
Laten we er samen een sportief en gezellig eind aan beachen! We horen graag voor 1 mei van jullie! We hopen op
een mooi clubje mensen: zowel qua teams die deel nemen als mensen die helpen. En als je meedoet …top! Wij
houden van ja = ja. Maar, een zorgvuldig overdacht ‘nee’ vinden we ook waardevol. Na 1 mei gaan we dan aan de
slag met een schema wanneer welke teams hoe laat kunnen beachen en hoe de begeleiding/toezicht er uit ziet!
S.v.p. jullie reactie mailen voor 1 mei naar een van de coördinatoren van het beachen!
Marcel Weijers, marcel.flamingos56@gmail.com
Celine Aarts, celineaarts@hotmail.com
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