
Aan alle jeugdkaderleden en ouders van RKVV Haelen 

 

Feestelijke seizoensopening op vrijdagavond 3 

september 2021 

 

Beste ouders en jeugdleiders 

Vrijdag 3 september staat de seizoensopening 2021-2022 gepland. Een moment van samenzijn en een start 

te maken van een leuk en sportief mooi seizoen waarin we hopelijk ook weer echt aan het voetballen komen. 

In principe is het programma niet echt afwijkend van de vorige edities. Maar we willen dit jaar de opening 

net wat feestelijker maken middels een barbecue voor de jeugdleden en vanaf 19.30 gezellige muziek. Ook 

staat er dit jaar een pannaveld waar onze jeugdleden lekker op kunnen voetballen. 

Natuurlijk moeten we ons wel aan de coronamaatregelen houden en daarom hebben we ervoor gekozen 

om de activiteiten wat meer in te plannen waar dat mogelijk is.  

In deze nieuwsbrief staat kort de inhoud van openingsavond en een tijdschema aangegeven.  

Teams Aanwezig 

zijn 

teamfoto Gesprek 

ouders– kader 

BBQ Snelheidsmeter 

 

Voetballen op 

pannaveld 

JO7-1 18.10 18.20 18.25 18.40 continue continue 

JO8-1 18.15 18.25 18.30 18.45 continue continue 

JO9-1 18.20 18.30 18.35 18.50 continue continue 

JO10-1 18.25 18.35 18.40 18.55 continue continue 

JO11-1 18.30 18.40 18.45 19.00 continue continue 

JO13-2 18.35 18.45 18.50 19.05 continue continue 

JO13-1 18.40 18.50 18.55 19.10 continue continue 

JO15-1 18.45 18.55 19.00 19.15 continue continue 

JO17-2 18.50 19.00 19.05 19.20 continue continue 

JO17-1 18.55 19.05 19.10 19.25 continue continue 

JO19-1 19.00 19.10 19.15 19.30 continue continue 

 

Aanspreekpunt algemeen: Michiel Wijngaard en Christy Daamen 

1. Teamfoto maken   

Er worden teamfoto’s gemaakt. De teamfoto wordt gemaakt op het hoofdveld. De spelers komen in 

wedstrijdtenue en de trainers en leiders hebben het poloshirt RKVV Haelen aan. De teamfoto wordt gebruikt 

voor op de website. De foto wordt ook gemaakt als het team en kader niet compleet is. We gaan er van uit 

dat ouders die hun kind liever niet op de teamfoto hebben staan, hun kind ook niet op de foto laten zetten.   

 



2. Materialen afhalen door de jeugdleiders 

De tassen met shirts liggen klaar in het jeugdhonk. Nieuwe jeugdleiders kunnen hun jack en polo afhalen 

aan het raam van het jeugdhonk. Jeugdleiders die nog een sleutel nodig hebben kunnen hier ook terecht. 

 

3.  Kennismaking team/ouders 

Er worden plaatsen aangewezen op het sportpark waar je met je team rustig kunt zitten. Hier kan met in 

acht neming van de corona-maatregelen uitleg worden gegeven met betrekking tot de plannen voor het 

komend seizoen (afspraken over afmelden, wisselen, trainen, fatsoensnormen, respect, rol van ouders 

enz.).  

 

4.  Snelheidsmeter 

Per team wordt een moment geprikt om te schieten. Er wordt een scoreformulier uitgereikt. 

 

5.  Pannaveld 

Er is een pannaveld  voor de jeugd om gezellig op te voetballen. 

 

6.   Sportkledingverkoop/bestellingen 

Er wordt een plek gecreëerd waar men kleding kan passen en bestellen (broek, sokken, trainingspak en 

hoedie) Iedere speler van RKVV Haelen wordt geacht in broek en sokken van Jako te spelen. 

 

7.   BBQ 

Per team kan er een broodje frikandel of hamburger worden gehaald. Ouders kunnen ook gebruik maken 

van de bbq door bonnen te kopen. 

 

Tot slot 

We hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn en dat we er, ondanks de coronamaatregelen, een 

gezellige en feestelijke opening van kunnen maken. 

 

Tot vrijdag 3 september! 

De jeugdcommissie  


