Nieuw: Jeugdtrainingen ZuidWest voorjaar 2015
Op dit moment organiseren we in ZuidWest afdelingstrainingen in Etten Leur (op dinsdagavond) en regionale
bondstrainingen (serie van trainingen op vrije dagen, vooral zondagen, verspreid over de afdeling). Deze
trainingen richten zich op de jeugdselectie, met name in de welpen- en pupillenleeftijd.
We willen graag een nieuwe serie ZuidWest trainingen toevoegen, die open staat voor alle jeugdleden in
ZuidWest die niet geselecteerd zijn voor de hierboven genoemde trainingen.
Dit voorjaar gaan we starten met een serie van 3 ZuidWest Jeugdtrainingen.
Wat vragen we?
Er worden geen eisen gesteld aan leeftijd of niveau, het enige wat we “eisen” is een tomeloze inzet van de
deelnemers.
Wat bieden we?
» De kans om trainingen te volgen die gegeven worden door Aldert Jan Bijl. Aldert Jan heeft een Trainer-3
licentie, hij is assistent bij de afdelingstrainingen en ook actief als trainer bij zijn vereniging TTV Belcrum.
» Je traint met en tegen jeugdspelers van andere verenigingen.
» Je inschrijving geldt voor de complete serie trainingen.
» Je eigen trainer of coach mag meekomen. Hij wordt dan actief betrokken bij de training. Op deze manier
kunnen ook de trainers en coaches hun ervaringen uitwisselen.
Deze trainingen worden op onderstaande zondagen van 10.00 uur tot 13.00 uur gegeven
» 29 maart 2015
» 12 april 2015
» 17 mei 2015 (aansluitend slottoernooi tot 15.00 uur)
Locatie
» 3 verschillende locaties (nog te bepalen, spreiding zodat de reisafstanden verdeeld worden)
Inschrijven en betalen
Je kunt je inschrijven tot 15 maart.
Dus neem contact op met je trainer als je mee wilt doen met de ZuidWest Jeugdtrainingen!
Minimum aantal inschrijvingen: 12
Maximum aantal inschrijvingen: 24 (op volgende van inschrijving, als het vol is kom je op de reservelijst of kijken
we of we een extra groep op kunnen starten).
Een gedeelte van de kosten voor deze afdelingstrainingen wordt door de afdeling ZuidWest betaald waardoor we
de eigen bijdrage kunnen beperken tot € 10,00 per persoon. De vereniging die “gastheer” is van een training
ontvangt hiervoor een vergoeding van 30 euro.
Het inschrijfgeld dient vooraf overgemaakt te worden op NL57 INGB 0001 1315 66 ten name van NTTB AFD
ZUIDWEST ovv Naam + Jeugdtrainingen ZuidWest voorjaar 2015.
Inschrijven
Stuur een e-mail met daarin de volgende informatie:
Naam:
Vereniging:
Vereniging stelt haar zaal beschikbaar: JA / NEE (indien JA: op hoeveel tafels kan er getraind worden?)
E-mail adres contactpersoon:
Competitieklasse najaar 2014:
Percentage najaar 2014:
Meer informatie
Ineke de Graaf, e-mail: graaf@nttb-zuidwest.nl, tel.: 06 212 82 052.
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