NIEUWSBRIEF 5 JEUGD
SEIZOEN 2014-2015

1. Nieuwe reeksindeling interprovinciaal voetbal - busreglement verplaatsingen jeugd
Voor de tweede helft van het seizoen zijn onze interprovinciale jeugdploegen U10 tot en met U19 door de VFV
ingedeeld in een nieuwe reeks met als tegenstanders K. Diegem Sp. – K.SK. Hasselt – K. VK. Wellen – Rc. Hades – K.
Bocholter VV. Alle verplaatsingen (uitgezonderd Diegem) zullen met de bus gebeuren.
Om alles goed te laten verlopen tijdens de busreis, is het noodzakelijk om enkele afspraken te maken.
Hierna vind je dan ook het busreglement, dat je ook online op onze website kan raadplegen in onze jeugdbrochure
via http://www.tempo-overijse.be/index.php/brochure-jeugdwerking
1. Respecteer afgesproken uur en plaats van vertrek. Plaats van vertrek is de carpoolparking naast de oprit van
autosnelweg in Maleizen. Een – en slechts een - extra opstapplaats is mogelijk in de regio Leuven. Maak hiervoor
afspraak met de teammanagers.
2.
Elke speler dient de verplaatsing met de autobus mee te maken. Dit geldt zowel voor de heen- als voor de
terugreis. Slechts bij uitzondering kan hiervan afgeweken worden, steeds na overleg met de trainer of teammanager.
3.
Bij sommige verplaatsingen zal het nodig zijn om een lunchpakket mee te nemen. Dit zal afgesproken worden
met de trainer en/of teammanager. In de bus wordt voor het overige NIET gegeten (tenzij het dus anders wordt
gemeld door trainer of teammanager) en ook NIET gesnoept. Ook alcoholische dranken zijn verboden.
4.
Nadat iedereen heeft plaatsgenomen, blijven we zitten. Er wordt niet rondgelopen tijdens de rit. We zitten
netjes, niet met de voeten op de zetels. Neem eventueel voor onderweg een boek, kaarten, een spel ... mee. Hou het
in ieder geval rustig.
5.
Gooi nooit afval op de grond, maar gebruik de plastieken zakken aan je stoel. Ook kauwgom hoort in deze
zakken, niet in de asbak.
6.
In de bus zullen ook telkens nog plaatsen vrij zijn voor de ouders. Dit zullen er echter niet altijd genoeg zijn
voor iedereen die de verplaatsing wil meemaken. Daarom zal er beurtelings een voorrangsregeling zijn .
Meereizende ouders betalen 5 euro bij het opstappen aan de verantwoordelijke teammanager. Ook voor de ouders
geldt dat er geen alcoholische dranken worden meegenomen op de bus!!!
De prijs voor de spelers per zetel bedraagt 10 euro. Tickets worden hiervoor tijdens de week aangekocht in de
kantine Hagaard bij leden van het jeugdbestuur of bij de uitbater van de kantine.
Gedraag je in de bus zoals het hoort. Iedereen zal dat aangenamer vinden en de concentratie naar de wedstrijd toe
zal ook beter worden.

2. Adressen interprovinciale tegenstanders
K.SK. Hasselt – Oude Kuringerbaan 123, 3500 Hasselt
K.VK. Wellen – Houtstraat 35, 3830 Wellen
RC. Hades – Putvennestraat 81, 3500 Hasselt
K. Bocholter VV – Eikenlaan z/n, 3950 Bocholt
K. Diegem Sp. – Kosterstraat 70, 1831 Diegem

3. Voetbalstage Tempo Overijse – 27 juli tot 31 juli 2015
Tempo Overijse vzw organiseert van 27 juli tot en met 31 juli 2015 een voetbalstage voor meisjes en jongens van 5
tot 14 jaar (geboren tussen 2001 en 2010).
Naast een flinke portie voetbal komen ook nog een aantal andere sporten aan bod.
Uiterst enthousiaste trainers staan te trappelen om diverse aspecten van het voetbalspel aan te leren. De spelers
worden verdeeld in kleine groepjes die een begeleider toegewezen krijgen. Eigen en externe trainers leiden de
trainingen.
De activiteiten vinden traditioneel plaats op het Begijnhofstadion te Overijse-Centrum
De stage start elke dag stipt om 9.00u en eindigt om 17.00u. Dagelijks is er opvang van 8u tot 18.00u.
‘s Middags wordt er een warme maaltijd klaargemaakt en om 16u is er een mooie afsluiter van de dag met een
vieruurtje en een drankje.
Voor slechts € 170* (2de kind en volgende € 150) is de deelname van uw kind een feit.
Inschrijven kan vanaf 19/01/2015 via de website van de club of via e-mail : voetbalstage@tempo-overijse.be, met
vermelding van naam, voornaam, geboortedatum, club, adres, telefoonnummer of GSM-nummer en eventuele
opmerkingen.
*Verzekering, warme maaltijd, drank, fruit, bal, vieruurtje, toegang activiteiten… inbegrepen.
OPGELET:
De inschrijving is pas definitief na storting van het inschrijvingsgeld op onze rekening : IBAN: BE19 6524 8149 1312 BIC: HBKABE22, met vermelding van naam, voornaam, geboortedatum en club van de deelnemer.
Inschrijven kan vanaf 19/01/2015.

Voor meer informatie: Daniel De Kock – 0476 29 58 75 of Alan Pauwels - 0497 81 75 64

Namens het jeugdbestuur,
Alan Pauwels
0497/817564

