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Beste trainers/begeleiders/jeugdleden en ouder(s), 

 

In mei 2019 gaat er weer een jeugdweekend georganiseerd worden. Dit jaar wordt anders 

dan voorgaande jaren en het wordt groter dan groots. We hebben de samenwerking met de 

voetbal opgezocht, en samen met hen gaan we een prachtig weekend organiseren voor de 

jeugdleden van de voetbal en de handbal op het sportpak van Victoria-O. 

 

Dit weekend gaat plaatsvinden op vrijdag 17 mei en zaterdag 18 mei 2019. De E-pupillen 

t/m A- junioren hebben de mogelijkheid om van vrijdag op zaterdag te overnachten op het 

sportcomplex. Voor de mini- en F- pupillen zal het programma zaterdagochtend aanvangen. 

Na het dagprogramma, zal aansluitend een borrel plaatsvinden voor de vrijwilligers.  

 

*PROGRAMMA 

Vrijdag 17 mei 2019: Programma E-pupillen t/m A-junioren 

18:30u - 19:00u  Aankomst E- pupillen t/m  A- junioren OPENING 

19:00u - 21:00u  Avondprogramma  

21:00u - 23:00u  Disco 

- Einde programma, slapen  

Zaterdag 18 mei 2019: Programma alle jeugdleden 

08:00u - 08:30u              Ontbijten E- pupillen t/m A- junioren 

08:15u - 08:45u   Aankomst Mini- en F-pupillen 

09:00u - 09:05u             Opening  

09:05u - 09:15u             Warming Up  

09:15u - 11:45u  Dagprogramma 

11:45u - 12:30u  Lunch  

12:30u - 14:45u              Dagprogramma  

15:00u - 15:30u  Penaltybokaal 

15:30u – 16:00u Prijsuitreiking 

- Einde programma jeugdweekend 

16:00u - 18:00u              Borrel vrijwilligers 

*programma onder behoud van eventuele wijzigingen 
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*Overnachting  

Bij het aanvragen van de vergunning heeft de gemeente aangegeven, dat in verband met de 

veiligheid, de kinderen niet in grote legertenten mogen overnachten. Hierdoor kunnen we 

geen gebruik maken van de tenten van het Jeugdwerk en willen wij een beroep doen op 

jullie. Ieder team dient zelf tenten beschikbaar te stellen, met een maximum grootte van 12 

personen. Zodoende kunnen we ondanks het niet mogen gebruiken van ‘grote’ tenten, wel 

een overnachting voor de kinderen laten plaatsvinden. Verder informatie en het opgeven van 

het aantal tenten, volgen later en verloopt via de trainer/begeleider van jouw team.  

 

* alleen van toepassing voor de E- pupillen t/m A- junioren  

 

Aanmelding 

Om een goed beeld te krijgen hoeveel kinderen er deelnemen aan het jeugdweekend/dag, 

ontvangen jullie deze aanmeldbrief. Dus heb jij zin in een weekend/dag vol sportiviteit en 

plezier en doe jij graag mee? Meld je dan aan via de website: Aanmelding handbal 

Aangezien de voorbereiding een behoorlijke klus is verzoeken wij jullie vriendelijk de 

aanmelding uiterlijk zaterdag 16 februari 2019 via de website in te dienen.  

 

Bijdrage 

Voor de onkosten van het weekend vragen wij 10 euro per kind. Voor de Mini- en F-pupillen 

zal dit 5 euro per kind bedragen. Dit is inclusief eten, drinken en activiteiten gedurende het 

weekend/dag. Bij deelname graag het geld bij de trainer/begeleider inleveren, bij geen 

deelname graag een afbericht bij de trainer/begeleider. 

 

 

https://goo.gl/forms/HAoqb0GIVoq5h3m63
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Vrijwilligers 

Met veel vrijwilligers zal het weekend slagen! Elk jaar is het voor ons weer een uitdaging om 

voor de hele dag/weekend vrijwilligers te vinden. 

 

Elk team dient minimaal 1 vrijwilliger gedurende het hele weekend/dag beschikbaar te 

stellen. Dit kan de trainer/begeleider zijn, die het hele weekend/dag beschikbaar is of dit 

mogen meerdere vrijwilligers zijn die elkaar aflossen over de verschillende dagen/dagdelen. 

Dit houdt ook in dat tijdens de overnachting minimaal 1 begeleider per team verplicht 

aanwezig is.  

De beschikbaarheid van de vrijwilligers kan gelijk bij de aanmelding worden ingediend via de 

link op de website: Aanmelding handbal 

Vragen 

Voor vragen en/of opmerkingen kun je mailen naar: jb.victoriaohandbal@hotmail.com of 

bellen naar Joëlle van Aken: 06-81041999 of Romana Feld: 06-83245056.  

 

Sportieve groet, 

 

De organisatie van het Victoria-O Jeugdweekend 2019 

 

Rob Spaander, Rob Dirkmaat, Rudi Bakker, Ruud Krijnsen, Derek Klaver, Bas Wijte, Sjors 

Ootes, Sander Feld, Daan de Boer, Romana Feld, Joëlle van Aken en Sanne Knijn 
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