NIEUWSBRIEF 1 JEUGD
SEIZOEN 2014-2015
1. Speelkalender
De start van het nieuwe seizoen staat voor de deur en intussen is ook de volledige speelkalender bekendgemaakt
door de KBVB/VFV. Via de website van onze club vind je onder volgende link alvast alle officiële wedstrijden van
het eerstvolgende weekend: http://www.tempo-overijse.be/index.php/weekend-kalender. Op de website van de
KBVB zelf kan je echter ook al verder vooruit kijken en alle wedstrijden bekijken. Dit kan via de volgende link
http://www.belgianfootball.be/nl/kampioenschappen-uitslagen-rangschikkingen-en-kalenders-0. Geef de
clubnaam en selecteer vervolgens de juiste jeugdcategorie.

2. Vernieuwde website - Jeugdpagina
Overigens is de website van onze club – met dank aan onze webmaster - in een volledig nieuw kleedje gestoken.
Alles over de jeugd vind je voortaan onder http://www.tempo-overijse.be/index.php/jeugd. We nodigen jullie
met name graag uit om er de geüpdatete jeugdbrochure te lezen en door te nemen. Die brochure is zowat de
basis van de jeugdwerking. Je vindt er onder andere de kernwaarden van onze opleiding, maar ook de visietest,
het interne reglement, de organisatiestructuur, ….

3. Jeugdabonnementen – toegang wedstrijden
Omdat goede afspraken goede vrienden maken, willen we jullie er bij het begin van dit nieuwe seizoen nog eens
aan herinneren dat de toegang tot zowel de wedstrijden van het eerste elftal (behalve bij gedeelde inkom) als de
jeugdwedstrijden (niet voor de toernooien) gratis is voor alle onze jeugdspelers op vertoon van het jeugdabonnement. Dit abonnement is beschikbaar bij onze verschillende jeugdcoördinatoren of mezelf op de Hagaard.

4. Mosselsfestijn
Op en 1 en 2 november vindt het jaarlijkse mosselfestijn plaats van de club. Jeugd en eerste elftal slaan dan
de handen in elkaar om jullie een portie overheerlijke mosselen te serveren. Reserveer dat weekend alvast in
jullie agenda.

5. Forza Tempo – bloedinzameling 14/08
Als club met een hart, willen wij een oproep doen aan al onze supporters, begeleiders, ouder, spelers ....etc om
op donderdag 14 augustus, bloed te geven in het Cultuurcentrum Den Blank, van 18u tot 20u30.
Ook in de andere gehuchten en omringende gemeenten kan u bloed afstaan tijdens
één van de bloedinzameldagen. Voor een overzicht : klik hier
Komt u in aanmerking voor bloeddonatie? :
http://www.bloedgevendoetleven.be/info.php?pid=15
Namens het jeugdbestuur,
Alan Pauwels
0497/817564

