POOLSE TEKST
Drodzy VVSB,
Co za dziwny sezon mieliśmy ze wszystkimi problemami z koroną. Czego oczekujemy na nowy sezon,
w którym możemy ponownie skupić się na piłce nożnej!
Zawody (pucharowe) rozpoczynają się dla większości drużyn w sobotę, 29 sierpnia, trening
rozpoczyna się najpóźniej w poprzednim tygodniu, a więc od poniedziałku, 24 sierpnia.
Za kulisami Komitet Młodzieży i Komitet Techniczny od dłuższego czasu są zajęci przygotowaniami do
sezonu 2020-2021. Zawsze jest dość zagadką, aby wszystkie zespoły były właściwe, a następnie
znaleźć liderów i trenerów ze wszystkimi zespołami. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby być w 100%
ostrożnym i uwzględnić wszystkie znane życzenia. Mamy również świadomość, że nie możemy w
pełni zadowolić wszystkich, ale zawsze grasz w piłkę z przyjaciółmi - nowymi lub starymi. To sprawia,
że VVSB jest tak pięknym klubem!
Zanim przejdziesz do układu zespołu i harmonogramu szkoleń, zwróć uwagę na kilka rzeczy.
1. Podział zespołu jest ostateczny. Ponieważ zespoły są teraz zorganizowane, rozpoczniemy
nowy sezon, z wyjątkiem błędów administracyjnych.
2. Harmonogram szkolenia jest również ostateczny. Wszystkie zespoły trenują przez co najmniej
1 godzinę i 15 minut tygodniowo. Niestety nie zawsze działa to w idealnym czasie lub polu. W
tym sezonie po raz kolejny mamy do czynienia z renowacją naszego parku sportowego De
Boekhorst. W sezonie 21 - 22 jesteśmy bardziej zrelaksowani i prawdopodobnie możemy być
nieco bardziej elastyczni.
3. Podstawową zasadą jest obecność co najmniej 1 rodzica na każdym kursie szkoleniowym w
zespole. Zawsze może to być ten sam rodzic, ale możesz także obracać. Jeśli nie ma rodzica,
nie ma szkolenia.
4. Chociaż przeszliśmy już długą drogę, aby obsadzić wszystkie stanowiska kierowników
zespołów i trenerów, pozostajemy w dużej mierze zależni od twoich wysiłków. Zarejestruj się
przed wakacjami, aby wypełnić ostatnie miejsca, aby Twój syn lub córka mogli cieszyć się grą
w piłkę nożną w przyszłym sezonie! Możesz to zrobić z koordynatorem wieku dziecka.
W tym sezonie dodatkowo skoncentrowaliśmy się na prowadzeniu treningu. Trenerzy selekcji będą
jeszcze intensywniej dzielić się swoją wiedzą z nieselekcjami, a dobrowolni trenerzy nieselekcji będą
nadzorowani przez Ron Kromhout (nadbudowa) i Jan van Gijlswijk (podbudowa). Ponadto starsza
młodzież z selekcji pomoże wolontariuszom w szkoleniu najmłodszej młodzieży.
Również we wrześniu rozpocznie się trajektoria „trener trenera” dla wszystkich ochotników.
Wreszcie, w nadchodzącym sezonie regularnie organizowane będą wieczory dla trenerów (selekcja i
brak selekcji) oraz liderów według kategorii wiekowych, w celu intensywniejszego i bardziej
uporządkowanego dzielenia się doświadczeniami. Obserwuj agendę na stronie.
Zróbmy to jeszcze raz, aby był to piękny fioletowo-żółty sezon piłkarski. To powinno działać z
wysiłkiem wszystkich. Komitet Młodzieży i Młodzież TC są pewni siebie i liczą na twoje wsparcie!
Życzymy słonecznego i zdrowego lata!
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