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NIEUWSBRIEF APRIL 2017
Beste allemaal,

Het einde van het seizoen komt nu heel dichtbij. Nog enkele tornooien in mei, en dan enkele
maanden volledige rust. Sportief gezien dan toch, want ondertussen lopen de voorbereidingen voor
volgend seizoen gewoon door.
Begin mei worden we als club reeds gevraagd de verschillende ploegen in te schrijven voor het
seizoen 2017-2018. Dit betekent dat we al een idee moeten hebben wie er volgend seizoen blijft
voetballen, wie er bijkomt, wie wil stoppen of een andere hobby gaat opzoeken. Vandaar willen we
ook nu al met onze inschrijvingen starten en willen we graag de volgende afspraken maken :
Volgend seizoen wordt elk lid van SK Achter Olen en KAC Olen automatisch lid van de nieuwe
fusieclub Olen United. De lidgelden voor volgend seizoen zijn als volgt bepaald :
 U6 - U9 (geboren in 2009 tem 2012) : 110€
 U10 - U17 (geboren in 2001 tem 2008) : 130€
 U21 en senioren (geboren in 2000 en ouder) : 150€
Wat zit er in dit lidgeldpakket :
 Lidmaatschap club en KBVB
 Verzekering ARENA
 Voetbal (jeugd)
 Wedstrijdshort en -kousen (jeugd)
 Trainingspak (om de 2 seizoenen)
 Jeugdspelers : drankbon na de wedstrijd en geschenk met kerstfeest
Het lidgeld kan overgeschreven worden op rekeningnr. BE36 7450 6270 2081 met vermelding van de
spelersnaam in het referentieveld. Er is een korting voorzien van 10€ voor het 2de kind, 20€ voor
3de, 4de, ... kind. Deze mag je zelf verrekenen bij betaling van het lidgeld.
Nieuwe jeugdspelers en kinderen die eerst enkele weken willen 'proberen' vooraleer zich aan te
sluiten, kunnen gedurende drie weken vrijblijvend aan de trainingen deelnemen.
Het lidgeld dient uiterlijk te worden betaald voor 15 juli 2017, zodat we dan nog de tijd hebben om
de spelers in de verschillende ploegen in te delen, afspraken met de trainers te maken en alle spelers
te informeren waar en wanneer er getraind en gespeeld gaat worden, zodat iedereen begin augustus
met de trainingen voor het nieuwe seizoen kan beginnen. De ballen zullen op de eerste trainingen
beschikbaar zijn.
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Qua ploegindeling van de jeugdploegen volgen we al enkele jaren een duidelijke visie, waarbij we de
volgende regels volgen :
 In eerste instantie wordt iedereen ingedeeld in zijn eigen leeftijdscategorie.
 Bij meerdere ploegen per leeftijdscategorie wordt een verdeling gemaakt gebaseerd op
niveau van de spelers.
 Bij een tekort aan spelers in een bepaalde groep wordt in overleg met jeugdcoördinatoren en
trainers naar de meest optimale oplossing gezocht.
Betalingen na 15 juli hebben voor de speler tot gevolg dat de indeling in een ploeg niet tijdig kan
gebeuren, bal en kledij mogelijk niet tijdig beschikbaar zullen zijn, en mogelijk ook de start van de
competitie in gevaar kan gebracht worden.
Op woensdagen 3 en 10 mei organiseren we 2 pasdagen voor het trainingspak en de short in de
kantine van Achter Olen, telkens van 18 tot 20u. Het is belangrijk om op één van deze 2 dagen langs
te komen, of anders zeker voor einde mei uw kledijmaten door te geven, aangezien de bestellingen
einde mei buitengaan naar onze kledijleverancier. Na betaling van het lidgeld zal de kledij op een nog
nader te bepalen datum in augustus uitgedeeld worden.
Een volgende pasdag zal pas eind augustus kunnen georganiseerd worden (met levering in
oktober/november), dus het is uiterst belangrijk om zeker op 3 of 10 mei te komen passen.
We hopen dat u hiermee voldoende geïnformeerd bent over het verdere verloop en de overgang
naar volgend seizoen. Mochten er toch nog vragen zijn, stel ze gerust, ofwel via één van onze
bestuursleden, ofwel via olenunited@outlook.com. In de loop van de volgende weken zal de nieuwe
website www.olenunited.be ook verder bijgewerkt worden zodat je ook hier terecht kan voor alle
nodige info.

Sportieve groeten,
Bestuur Olen United
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