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Kleedkamer regels
Hier is weer een nieuwsbrief speciaal voor de mini’s van VC
Liusna. Een nieuwsbrief met leuke en handige weetjes vóór,
tijdens en aan het eind van het seizoen.
In deze nieuwsbrief kijken we vooruit naar het seizoen en
kunnen jullie lezen wat er allemaal staat te gebeuren.

Voor de meeste zijn de kleedkamerregels wel bekend, maar
toch nog even opfrissen. We hebben voor de meisjes en de
jongens twee verschillende kleedkamers en het is NIET
toegestaan dat vaders in de meisjeskleedkamer komen en
moeders in de jongenskleedkamer.
Aankomend seizoen
De trainingstijden zijn ongewijzigd gebleven (18:30 t/m
19:30). Wel willen we vragen om te zorgen dat iedereen 5
minuten voor aanvang van de training omgekleed in de zaal
klaar staat, zodat we direct kunnen starten met de training
en er geen tijd verloren gaat.

Het seizoen 2019-2020
We zijn inmiddels al weer vijf weken onderweg bij het
uitkomen van deze nieuwsbrief en wat zijn we blij dat
iedereen er na de vakantie gewoon weer is! Er zijn zelfs al
leden bij gekomen en er zijn nog een paar die met
proeflessen bezig zijn om te kijken hoe leuk het spelletje is.
We hopen natuurlijk dat ook deze kinderen lid worden en
onze mini afdeling alleen maar gaat groeien.

Ook dit seizoen zullen er weer extra techniektrainingen
worden gegeven, door spelers en speelsters van de senioren
teams.
Ook dit seizoen is er weer een Glow in The Dark toerooi bij
VHZ deze zal worden gehouden op 03-01-2020 aan dit
toernooi zijn kosten verbonden en dient voor 16 december te
worden ingeschreven, de flyer hiervoor zullen we in de
groepsapps delen.

Aankomende zaterdag 5 oktober hebben we ons eerste
toernooi bij VCO, we hopen natuurlijk dat al onze teams het
daar weer super goed gaan doen.
Trainers
Door het stoppen van twee trainers en het meegaan met de
oudste mini’s naar de C jeugd moesten er drie plaatsen
worden opgevangen in het trainers team. We hebben twee
van deze plaatsen weten in te vullen met Pascal en Sanne.
Voor de goede rekenaar is het direct opgevallen dat er nog
één plaats over is in het trainersteam, doordat er nieuwe
leden bij gekomen zijn we eigenlijk op zoek naar meer
trainers om de juiste aandacht te geven aan de kinderen.
Indien er een ouder is die denkt , ik ben er toch elke training
en wil best helpen dan horen we dit graag.

Afmelden
Het verzoek van de trainers om tijdig aan te geven wanneer
uw zoon of dochter niet op een training of toernooi
aanwezig kan zijn, dit in verband met het maken van een
training en het wel of niet inschrijven van een team.
Wij gaan er vanuit dat de teams allemaal naar de
toernooien gaan en horen dan ook graag uiterlijk twee
weken van te voren als er kinderen zijn die niet aanwezig
kunnen zijn, uiteraard uitzonderingen daar gelaten.
Toernooi 7 december

Pascal en Sanne
Zoals gezegd hebben we twee nieuwe trainers die zichzelf
aan u voorstellen.
Hoi ik ben Pascal en ben 30 jaar en geboren in Lisse, maar
woon sinds een paar jaar in Bennebroek met mijn vriendin.
We gaan volgend jaar trouwen, waar we erg naar uit
kijken. Ik werk als timmerman/loodgieter bij een klein
bedrijfje in Nieuw Vennep. Volleyballen doe ik al sinds mijn
7e en inmiddels mag ik in Heren 1 van Liusna spelen, vorig
jaar zijn we zelfs kampioen geworden! Ook vind ik het leuk
om te hardlopen en te hiken in de bergen. Ik hoop jullie veel
te leren en plezier te laten hebben in het volleybal.
Hoi ik ben Sanne en ben 19 jaar, ik studeer in Amsterdam
om interieuradviseur te worden en daarnaast werk ik als
barista bij Barista Café. Afgelopen jaren heb ik zelf ook op
volleybal gezeten, maar vanaf dit jaar zal ik alleen training
gaan geven aan de mini’s. Ik heb er erg veel zin in om een
leuk seizoen met jullie er van te maken.

Op 7 december staat er een toernooi gepland, echter is dit
een gezamenlijk toernooi van meerdere verenigingen, deze
zal plaatsvinden in Valkenburg. Hierdoor dient elke
vereniging een bijdrage te leveren in de vrijwilligers, er
moet immers geteld en gefloten worden. Ook dient de
wedstrijdtafel bemand te zijn, wij willen dan ook graag
weten welke ouders er zouden willen helpen op 7 december.
Dit kan doormiddel van een berichtje naar één van de
trainers of spreek ze maar aan.
Volgende nieuwsbrief
Omdat we mee gaan in de digitalisering zullen we de
volgende nieuwsbrief digitaal uitbrengen.
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