Nieuwsbrief Jongste Jeugd MHC De Warande
Juni
Teamindeling
De jongste jeugd commissie is volop bezig met de
indelingen van de teams voor volgend seizoen.
Hierbij zijn velen betrokken: coaches, teamtrainers,
trainers van de centrale trainingen,
lijncoördinatoren, HOT’s (Hoofd Opleiding en
Training) en de PHC (Prestatie Hockey Commissie).
Al deze mensen samen proberen een zo goed
mogelijke indeling voor komend seizoen te
realiseren.
Een belangrijke leidraad hierbij is het door het
bestuur vastgestelde beleid voor teamindelingen en
selecties. Wil je weten welke afspraken we binnen
de club m.b.t. de indelingen hebben gemaakt, lees
dan dit document eens door.
Dit beleid is te vinden door op de site in te loggen:
LOGIN (rechtsboven), vervolgens ga je naar:
 club  documenten  beleid  indeling JJ en
overgang naar de jeugd & teamindelingen en
selecties 2017-2018.
De definitieve teamindelingen voor volgend seizoen
kunnen jullie vinden vanaf zaterdag 1 juli door in te
loggen op de website.

Aanmelden Lustrumfeest
We zouden het erg leuk vinden als er veel kinderen van de
jongste jeugd deelnemen aan de hockeyactiviteiten voor de
jeugd om 10:30 en aansluitend aanwezig zijn bij de officiële
opening van het nieuwe clubhuis.
Meld je dus snel aan (uiterlijk 25 augustus) via deze link:
http://www.mhcdewarande.nl/site/default.asp?Option=1101

Centrale trainingen volgend seizoen
Afscheid Maartje, komst Tim

De centrale trainingen zullen volgend seizoen op de volgende
dag en tijden gegeven worden:

Met ingang van het nieuwe seizoen 2017/2018 zal
Maartje Enthoven helaas stoppen met de functie
HOT (Hoofd Opleiding en Trainingen) Jongste Jeugd.
Ze gaat weer studeren en kan het daarom niet meer
combineren. We bedanken Maartje voor haar inzet
en wensen haar veel succes toe in de toekomst!

Woensdag
Woensdag
Woensdag

De functie van Maartje zal worden overgenomen
door Tim Brekelmans. Tim is misschien voor
sommigen al een bekend gezicht omdat hij al jaren
actief is bij de Warande met trainingen, coaching en
de hockey fun kampen. Wij vinden het fijn dat Tim
ons als een van de HOT’s Jongste Jeugd komt
versterken en wensen hem veel plezier en succes
toe!

14:30 – 15:30
15:45 – 16:45
16:45 – 18:00

F-jeugd (1e en 2e jaars)
6-tallen
8-tallen

Informatie over een 2e trainingsmoment voor de 6-tallen en 8tallen volgen later via de mail.

Fijne zomervakantie

Na een gezellig seizoen vol met trainingen en leuke hockey
activiteiten mogen we nu even met de beentjes de lucht in en
gaan genieten van de zomerstop periode. Wij wensen jullie
allemaal een hele fijne zomervakantie, lekker uitrusten en dan
zien we jullie graag fit en vol energie weer op de eerste
trainingen in week 35 (de week van 28 augustus).

