
Beste jeugdleden, ouders en verzorgers,
 
In navolging van de nieuwsbrief van het hoofdbestuur en de toespraak van de
premier op 21 april, hierbij nog een aantal specifieke mededelingen voor de jeugd.
Waarbij we jullie uiteraard veel sterkte wensen in deze onzekere en bijzondere tijd.
 
Algemeen
Deze periode van het seizoen is er één waarin de voorbereidingen worden getroffen
voor het nieuwe seizoen. Ondanks de coronacrisis zullen we, zo goed en kwaad als
dat gaat, wel die voorbereidingen moeten treffen. Anders ontbreekt het ons aan tijd
om alles ordelijk te laten verlopen. De mededelingen hieronder passen binnen die
voorbereidingen.
 
Mogelijkheden tot trainingen
We wisten al dat wedstrijden niet mogelijk zijn en we hopen dat we na de zomer
gewoon weer regulier kunnen beginnen. Qua trainingen heeft het kabinet een
versoepeling doorgevoerd. Ook wij willen de jeugd Lytse Spilers t/m JO12 de
mogelijkheid geven weer te trainen conform hun normale tijden. Echter we willen
niemand verplichten, zowel spelers niet maar ook trainers niet. We starten 29 en 30
april, 6 en 7 mei en vervolgens 11 mei t/m 12 juni (twee weken langer dan
regulier). Alles met restrictie van door kabinet/ KNVB/ gemeente opgelegde
regelgeving en we roepen ouders op om hun kinderen te informeren en instrueren.
Voor ouders geldt verder alleen brengen en halen tot aan de fietsenrekken. Voor
kinderen geldt thuis omkleden en thuis douchen
 
Voor de jeugd JO13 t/m JO19 en meiden willen we die mogelijkheid ook bieden,
maar dat zullen aangepaste trainingen zijn. Dus geen partijvorm, maar alleen
oefeningen waarbij we de 1,5 meter in acht kunnen nemen. Ook voor deze groep
starten we op 29 en 30 april, 6 en 7 mei en dan vanaf 11 mei t/m 12 juni.
 
Alleen SAMEN kunnen we dit doen en we monitoren hoe het gaat en handelen naar
bevindingen.
 
Meer informatie over de trainingen en de details over de voorzorgmaatregelen
volgen nog via een bericht op onze website. Houdt deze in de gaten.

NIEUWSBRIEF

 

APRIL  2020  

Een thuis voor velen

http://www.lsc1890.nl/
https://www.instagram.com/lsc1890/
https://twitter.com/svclsc1890
https://www.facebook.com/LycurgusSpartaCombinatie1890/


Opzeggen lidmaatschap
Elk jaar nemen we helaas afscheid van een aantal leden om verschillende redenen:
studie, verhuizen, geen zin, geen tijd, kiezen voor een andere sport of naar een
andere vereniging. Jammer, maar het is een vast gegeven. Als je wilt stoppen laat
dit dan z.s.m. aan ons weten, maar in ieder geval voor 1 juni (anders ben je
automatisch lid voor volgend seizoen). Dit kan via een mail naar
ledenadministratie@lsc1890.nl. De belangrijkste reden dat we het zo snel mogelijk
willen weten, is dat we de teamindelingen voor 1 juni in concept weer rond willen
maken en hierbij afhankelijk zijn van het juiste ledenbestand.
 
Inleveren teamspullen
De coaches zullen alle teamspullen, tas met shirts, ballen, bidons, reserve hesjes,
hoedjes, waterzak weer dienen in te leveren, zodat we dat weer klaar kunnen maken
voor volgend seizoen. De spullen kunnen ingeleverd worden op 30 mei of 6 juni op
het sportpark van 09.00-12.00 uur nabij wedstrijdkamer, looprichting vanaf ingang
Leeuwarderweg richting zwembad.
 
Inleveren kleding 123-inkt/ ophalen nieuwe kleding Craft-Textielstra
Voor leden die opzeggen en voor de leden die lid blijven zal het broekje, sokken,
tas en trainingspak ingeleverd moeten worden. We laten alles inleveren, omdat (u
zult het gevolgd hebben via de site) we een nieuwe sponsor hebben. 
Craft/ Textielstra zal ons komend seizoen voorzien van nieuwe outfits met een
klassieke uitstraling. In overeenstemming met 123-inkt mogen we de kleding
doneren aan een goed doel. Onze gedachte daarbij is dat te doen aan een “zuster”
vereniging in het buitenland.
 
De leden die stoppen kunnen de spullen voorzien van een briefje met naam
inleveren op 30 mei of 6 juni op het sportpark van 09.00-12.00 uur De spullen kunt u
inleveren nabij de wedstrijdkamer, looprichting Leeuwarderweg richting zwembad.
 
Het ophalen van de nieuwe kleding zal plaats vinden na de zomer. We zullen
hierbij een borg vragen. Het is dan de bedoeling dat oude kleding wordt ingeleverd
en je daarbij gelijk de nieuwe kleding kunt ophalen. Dit is ook van toepassing voor
jeugd die naar de senioren gaan. Data voor ophalen en inleveren volgt na de
zomer via de site en sociale media.
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Slotdag Let’s End
Gezien de maatregelen van het kabinet kunnen we onze slotdag vooralsnog niet
organiseren voor de zomer. Het was het moment dat alle indelingen bekend werden
gemaakt afspraken konden worden gemaakt voor het volgend seizoen. We wachten
berichtgeving kabinet af en anders zullen we dit ieder geval voor de start van de
competitie wel laten plaatsvinden.
 
Classic toernooi
Ons befaamde classic toernooi voor de nieuwe selectieteams JO13/ JO15/ JO17 en
JO19 zal helaas geen doorgang vinden.
 
Andere toernooien
Helaas zullen ook alle andere toernooien die door andere verenigen zouden worden
georganiseerd niet doorgaan.
 
Penaltybokaal
Besloten is om de penaltybokaal voor JO10 en JO11 niet af te maken. De spelers
krijgen in het nieuwe seizoen een nieuwe kans.
 
Online FIFA-toernooi
Wat wel doorgaat is het online FIFA-toernooi, zo’n 40 personen hebben zich
opgegeven en de eerste potjes worden al gespeeld, houdt de site in de gaten voor
de E-sporter van het jaar.
 
Indelingen teams/ indelingen competities seizoen 2020-2021
De eerste concepten zijn alweer klaar. In de eerste opzet is gekeken naar de
leeftijdslagen en vervolgens hebben de selectietrainers gekeken naar de 1 e teams.
Nu volgt de input van de coördinatoren in samenspraak met coaches/leiders. Voor 1
juni zal het dagelijks bestuur jeugd de voorlopige indeling presenteren op de site.
Het wordt pas definitief voor de 1 e competitiewedstrijd. Naast de indeling van de
teams wordt gelijk gekeken in welke klasse het team moet uitkomen. Alle
basisteams mogen we zelf doorgeven aan de KNVB. Voor de selectieteams hebben
we een bepaalde ambitie, namelijk alle bovenbouw teams op divisie niveau en de
onderbouw op hoofdklasse niveau. Echter wij beseffen ons dat dit ook realistisch
moet blijven en niet ten koste mag gaan van het plezier. Ook hierin zullen we
aankomende periode keuzes moeten maken.
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Trainers/trainingstijden
De trainersplaat, overzicht van alle selectietrainers (behoudens JO19-1 nog
vacature) en tijden van trainingen van alle teams is in concept al klaar. Zie hiervoor
de bekendmaking op de site. Overige trainers zullen worden aangevuld onder
verantwoordelijkheid van de selectietrainers, hoofd opleidingen en de
opleidingsverantwoordelijke voor de onderbouw.
 
We denken met deze nieuwsbrief de belangrijkste zaken gecommuniceerd te
hebben, maar schroom niet de coach of coördinator aan te spreken mochten er nog
zaken spelen. Bekijk ook regelmatig onze website voor nadere mededelingen.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Jeugdcommissie svcLSC1890
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