NIEUWSBRIEF 1 JEUGD
SEIZOEN 2015-2016
1. Voorverkoop wedstrijd Tempo Overijse - Beerschot van 29/08/2015.
Het eerste elftal speelt op 29/08 om 20.00 uur thuis tegen Beerschot. Omdat deze wedstrijd door de politiediensten
als een risicowedstrijd wordt gecatalogeerd, zien we ons als club genoodzaakt om een aantal maatregelen te treffen.
Een daarvan heeft betrekking op het maximaal aantal toegelaten toeschouwers in het Begijnhofstadion. In die
context zullen er kaarten in voorverkoop aangeboden worden. De voorverkoop vindt plaats op 19, 20 en 27
augustus, telkens van 19-21 u. in de kantine van het Begijnhofstadion. Voor jeugdabonnementen, jeugdtrainers -en
spelers wordt er op 19 augustus een contingent voorzien van 300 tickets. Op voorlegging van het jeugdabonnement
kunnen dan tickets (1 per abonnement) verkregen worden. Bijkomende tickets kunnen steeds aangekocht worden.
Indien er nadien nog tickets beschikbaar zijn, zullen die op 27 augustus aangeboden worden. Tijdens de voorverkoop
van 20 augustus zullen dus geen tickets kunnen opgehaald worden in ruil voor het abonnement. Op de wedstrijddag
kan er met het jeugdabonnement alleen geen toegang bekomen worden. Enkel op voorlegging van het
jeugdabonnement + ticket afgehaald met vermelding naam krijgt men toegang en enkel voor staanplaats. Voor de
tickets van de kinderen onder de 15 jaar wordt een andere kleur voorzien.
We rekenen op jullie begrip voor deze regeling.

2. 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 in en selecteer vervolgens de juiste jeugdcategorie.

3. Jeugdbrochure
Op de website van onze club vinden jullie alle informatie over de jeugd onder http://www.tempooverijse.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 visietekst, het interne reglement, de organisatiestructuur, ….

4. Waardebonnen seats
In de praktische inlichtingen bij aanvang van het seizoen deelden we jullie mee dat de waardebonnen voor de seats
voor 3 topwedstrijden niet geldig zouden zijn. Het betreft de wedstrijden tegen Beerschot (29/08), FC Luik (10/10) en
Walhain (07/11).
Namens het jeugdbestuur,
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