Informatiebrief Westfalia-Voetbaldagen 2022
Deelnemers
• Deelnemers aan de Westfalia VV Papendrecht-Voetbaldagen 2022 kunnen zich op maandag 15 augustus
melden op sportpark Slobbengors in de kantine (zie programma). Daar krijgen ze te horen in welke groep
ze ingedeeld zijn, in welke kleedkamer ze zitten en bij welke trainer ze zich dienen te melden.
• De voetbalkleding wordt uitgereikt in de kleedkamer. Spelers kunnen hun spullen (voetbalschoenen en
dergelijke ) meenemen naar de betreffende kleedkamer waar de trainer en de spelers van de betreffende
groep de Voetbaldagen starten met een kort kennismakingsmoment. Daarna volgt de rest van het
dagprogramma.
• De overige dagen worden de spelers, conform het programma, op tijd in de kleedkamer verwacht.

Afspraken ten aanzien van ouders en andere belangstellenden
• Tijdens buitenactiviteiten, bijvoorbeeld op de velden, kunnen ouders en andere belangstellenden
plaatsnemen achter de afrasteringen. Het is niet de bedoeling dat andere mensen dan spelers en trainers
zich op de velden begeven. Dit geldt ook voor broertjes en/of zusjes van de deelnemers.
• Verzocht wordt de spelers badslippers te laten meenemen in verband met de lunch (verplicht).
Het is namelijk niet toegestaan om met voetbalschoenen de kantine te betreden. De badslippers worden
ook aangeraden om te voorkomen dat spelers op sokken of blote voeten op het sportpark rondlopen en
verwondingen oplopen.
• U kunt uw versnaperingen als koffie, thee etc. in de kantine verkrijgen.
• Na afloop van iedere trainingsdag kunnen de ouders of wettelijke vertegenwoordigers hun kind(eren)
ophalen op het terrein (kleedkamers) van VV Papendrecht.

Let op
•
•
•
•

De eerste dag kent een andere aanvangstijd dan de andere dagen.
Wat de keepers betreft: neem je keepershandschoenen mee vanwege specifieke keeperstrainingen.
Neem geen waardevolle spullen en geld mee. Voor eten en drinken wordt door ons gezorgd.
Controleer of het doorgegeven telefoonnummer, waarop wij in geval van nood het thuisfront kunnen
bereiken, juist is. Is dit niet het geval, geef dan alstublieft het juiste telefoonnummer door waarop wij
iemand kunnen bereiken.
• De club is niet aansprakelijk voor eventueel verlies van eigendommen, beschadigingen en letsel
gedurende deze voetbaldagen.
Voetbalvereniging Papendrecht heeft ten doel om de aanwezigen drie fantastische voetbaldagen te
bezorgen. VV Papendrecht faciliteert tijdens deze dagen een voetbaltrainingsprogramma, lunch en
versnaperingen. De deelnemers zullen begeleid worden door vrijwilligers van de vereniging.
Mochten er nog vragen zijn, dan horen wij dat graag. Wij hebben er veel zin in. Tot snel.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
Met vriendelijke groeten,
Organisatie Westfalia VV Papendrecht-Voetbaldagen 2022
E-mail:
jeugd@vvpapendrecht.nl
Adres:
Industrieweg 3, 3351 LB Papendrecht
Aanspreekpunten: Coby Blom (06-25434089) en Nelie Sterrenburg (06-42285151)
Telefoonnummer algemeen: +31 (0)78-6150106

VV Papendrecht een club met historie en toekomst

