
      Victoria-O Jeugddag 2020 

 handbal 

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

 

Vorig jaar hadden we een Jeugdweekend maar aankomend jaar zullen wij een Jeugddag 

organiseren voor alle jeugdleden van de handbal en de voetbal. Deze dag gaat plaatsvinden 

op zaterdag 16 mei 2020. 

 

*PROGRAMMA 

Zaterdag 16 mei 2020: Programma  

08:30u - 09:00u             Opening  

09:00u - 12:00u             Dagprogramma  

12:00u - 12:45u  Lunch  

12:45u - 14:45u              Dagprogramma 

15:00u - 15:45u  Penaltybokaal 

15:45u – 16:00u Prijsuitreiking 

Einde programma Jeugddag 

16:00u - 18:00u               Borrel vrijwilligers 

*programma onder behoud van eventuele wijzigingen 

 

Aanmelding 

Om een goed beeld te krijgen hoeveel kinderen er deelnemen aan deze Jeugddag, 

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

doe jij graag mee? Meld je dan aan via de website: Aanmelding Jeugddag 2020 Handbal  

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

aanmelding uiterlijk donderdag 30 januari 2020 via de website in te dienen.  

 

Bijdrage 

Voor de onkosten van deze dag vragen wij 5 euro per kind. Dit is inclusief eten, drinken en 

activiteiten gedurende de dag.  

Na uiterlijke termijn van aanmelding ontvangen de trainer/begeleiders een mail van de 

organisatie met de aanmeldingen van zijn/haar team. De trainer/begeleider is 

verantwoordelijk voor het bijtijds inzamelen van de bijdragen en dit in te leveren bij de 

organisatie. Bij geen deelname graag een afbericht bij de trainer/begeleider. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1VpycO-VcdzntyNfPRnutgc2F5o2BlIc-8GyKUX-H3KI/viewform?ts=5e0f59b4&edit_requested=true
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Vrijwilligers 

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

voor de hele dag vrijwilligers te vinden. 

 

Elk team dient minimaal 1 vrijwilliger gedurende de dag beschikbaar te stellen. Dit kan de 

trainer/begeleider zijn, die de hele dag beschikbaar is of dit mogen meerdere vrijwilligers zijn 

die elkaar aflossen.  

 

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

link op de website: Aanmelding Jeugddag 2020 Handbal 

 

AVG 

Zoals wellicht bekend, is per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG) van toepassing. In het kader van deze wet zijn wij verplicht toestemming aan álle 

ouders te vragen voor het verwerken en verstrekken van gegevens en het gebruik van 

beeldmateriaal van uw zoon of dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar. 

Middels het aanmeldformulier vragen wij u hiervoor toestemming te verlenen. 
 
Wij gaan zorgvuldig om met de foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor 
kinderen of volwassen schade kunnen ondervinden. 
 
U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later 
moment alsnog toestemming geven. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw 
zoon/dochter gebruikt en gedeeld worden. 
 

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 de Victoria-O Jeugddag 2020 

 

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 

 

 

  

 

https://docs.google.com/forms/d/1VpycO-VcdzntyNfPRnutgc2F5o2BlIc-8GyKUX-H3KI/viewform?ts=5e0f59b4&edit_requested=true
mailto:jb.victoriaohandbal@hotmail.com

