NIEUWSBRIEF 11 JEUGD
SEIZOEN 2013-2014
1. Oudercontact: 13/05/2014
Ter voorbereiding van volgend seizoen organiseren wij op dinsdag 13 mei 2014 tussen 19 uur en 21 uur een
oudercontact in de kantine van het Begijnhofstadion. U kunt die avond, via onderstaand inschrijvingsformulier,
een gesprek aanvragen met trainer en jeugdcoördinator ten einde de evaluatie van uw zoon/dochter door te
nemen.
Tijdens de afgelopen weken werden alle evaluaties afgewerkt met het oog op de doorstroming en optimale
begeleiding van de spelers, of deze nu in de interprovinciale of gewestelijke ploegen uitkomen.
Om de organisatie van dit oudercontact, bestemd voor de Tempo-spelers van volgend seizoen, vlot te laten
verlopen
vragen
wij
u
deze
vragenlijst
te
beantwoorden
via
deze
link
https://docs.google.com/forms/d/1pzsc3M2_re5hnuPZpbPWJn6pdl1DYQT3_-eTLU5RTi0/viewform
U krijgt het definitieve afspraakuur dan per mail doorgemeld.

2. Voetbalstage
Van maandag 28/7 tot en met vrijdag 1/8/2013 vindt de 19de editie van de voetbalstage plaats. De stage is
bedoeld voor 5 tot 14 jarigen. Deze 5-daagse stage met professionele omkadering door gediplomeerde trainers
is een ideale voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen 2013-2014 en voor de jongsten is het een uitgelezen
kans om het voetballen te ontdekken. In het weekprogramma zitten ook dit jaar naast voetbal andere
activiteiten in het zwembad, sporthal of in samenwerking met een andere sportclub uit Overijse. De
sportbegeleiding loopt elke dag van 9 uur tot 17 uur, maar er is opvang voorzien van 7.30 uur tot 18 uur.
Het inschrijvingsgeld bedraagt € 170 en omvat :
een gespecialiseerd voetbalonderricht volgens leeftijdscategorie en met een afzonderlijk lessenpakket
voor doelverdedigers
begeleide nevenactiviteiten door ervaren monitoren
een lederen voetbal
elke dag een middagmaal (soep, warme maaltijd, dessert en water)
een vieruurtje en voldoende drank en fruit tussendoor
een ongevallenverzekering
Voor het 2e kind en volgende van hetzelfde gezin betaal je € 140..
De kinderen worden ingedeeld in kleine homogene groepen met een eigen trainer en hulptrainer. Om
organisatorische redenen wordt het aantal inschrijvingen wel beperkt tot 160 kinderen. Een goede raad : wacht
dus niet te lang voor je beslist deel te nemen.
Je kan inschrijven via de website www.tempo-overijse.be of via e-mail: voetbalstage@tempo-overijse.be Voor
inlichtingen kan je ook terecht bij Jeugdvoorzitter Danny De Kock 0476/29.58.75 of danny@de-kock.net .

3. Duiveltjestoernooi ontvangt weer pak topclubs
Nu zaterdag 10/05 en zondag 11/05 zijn alle ogen gericht op de jongste voetballers. Voor de 15de maal al
organiseert onze club het Internationaal Duiveltjestoernooi. Op de affiche prijken bijna alle eersteklassers, een
pak internationale clubs en voor het eerst ook een Engelse club: Tottenham Hotspur.
Het Duiveltjestoernooi van Tempo Overijse groeide uit van een nationaal toernooi met vooral regionale
ploegen, naar een gerenommeerd internationaal toernooi dat een vaste plaats heeft ingenomen op de
internationale kalender.
We hopen jullie dan ook in grote getale te mogen ontvangen dit weekend.
Alle info vinden jullie via http://www.tempooverijse.be/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=41&Itemid=173

4. Ouderinfoavond: 23/06/2014
Graag geven we jullie nu al onze eerste afspraak met het oog volgend seizoen mee: onze ouderinfoavond.
Op maandag 23 juni ontvangen we jullie graag met alle nodige inlichtingen voor het seizoen 2014-2015. Noteer
de datum alvast in jullie agenda.
Meer info volgt later.

Namens het jeugdbestuur,
Alan Pauwels
Communicatie Tempo Overijse Jeugd
0497/817564

