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Hier zijn we dan met de eerste nieuwsbrief van Olen United. De trainingen voor de A-kern zijn reeds
gestart en voor alle overigen zullen begin augustus ook de trainingen aanvatten, tijd dus om jullie op de
hoogte te brengen van het naderende seizoen.
De trainingen zullen het volgende seizoen plaatsvinden op 2 locaties, namelijk in Achter Olen en op de
terreinen van KAC Olen. De verdeling van de trainingen kan je al bekijken op onze website zodat je al
een idee hebt wanneer trainingen zullen plaatsvinden. Definitieve ploegindelingen gaan volgende week
gebeuren gebaseerd op leeftijd en niveau. Het is dus uiterst belangrijk om je lidgeld in orde te brengen
indien dit nog niet zo gebeurd zijn (uiterste betalingsdatum 15 juli), aangezien we onze indelingen
enkel kunnen opmaken op basis van aangesloten leden. Uitzondering is er voor nieuwe voetballers die
zoals afgesproken de gelegenheid krijgen om een 3tal weken gratis aan de trainingen deel te nemen.
Lidgelden seizoen 2017-2018
Geboren 2009 - 2012 : 110€
Geboren 2001 - 2008 : 130€
Geboren 2000 en vroeger : 150€
Het lidgeld kan betaald worden op BE36 7450 6270 2081 met vermelding van de
spelersnaam in het referentieveld.
Wanneer de ploegen zijn ingedeeld, zal iedereen op de hoogte gebracht worden van zijn of
haar ploeg, trainingsuren, trainers en begeleiders, oefenwedstrijden en
wedstrijdkalenders.

Tornooi 4 en 5 augustus
Ons tornooi gaat dit jaar door op vrijdagavond 4 en zaterdag 5 augustus. Door het hoge
aantal inschrijvingen, liefst 64 ploegen dit jaar (2016 : 52), zijn we genoodzaakt om onze
locatie aan te passen en wordt het tornooi dit jaar op de terreinen van het A-complex
(KAC Olen, Zandstraat) gespeeld.
Van onze eigen ploegen zullen de U7, U9, U10, U11 en U12 met een ploeg deelnemen.
64 ploegen betekent natuurlijk ook weer een massa volk die van de nodige drankjes en
hapjes dienen voorzien te worden. Traditioneel rekenen we daar dan ook voor een groot
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gedeelte op onze spelers en bereidwillige ouders die een hand willen toesteken. Vanaf
donderdagavond starten we met alles klaar te zetten en hebben we gedurende 3 dagen de
nodige helpers nodig. Kijk eens op de taakverdeling en vul gerust je naam in indien je
enkele uren van je vrije tijd hieraan wil spenderen.

Klantenkaart Decathlon
We hebben ondertussen een clubkaart aangemaakt bij Decathlon. Daarom willen we een
warme oproep doen aan iedereen om via onderstaande link jullie bestaande klantenkaart
te koppelen aan onze clubkaart. Wat betekent dit concreet?

1. er verandert niks aan uw puntensysteem dat nu van toepassing is
2. van zodra uw klantenkaart gekoppeld is aan onze clubkaart, krijgt u enkele
dagen later een e-cheque van 6€ als geschenk

3. de club ontvangt op jullie aankopen ook punten waarmee we materiaal kunnen
aankopen.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN7kh1oW8ieMbz3YmJOmgHEEGh028KpBiJb
Www7NDRgTNw0w/viewform
Mocht je nog geen klantenkaart hebben bij Decathlon en je wil er één aanmaken, dan kan
dit ook via bovenstaande link.

Belangrijke data :


Beker van Antwerpen :
o Don 03/08 19:00
o Zat. 05/08 18:30
o Zat. 12/08 18:30
o Zat. 19/08 18:30

Olen United - Gierle
KFC Katelijne B - Olen United
Olen United - BO Beerzel
FC Wezel Sport - Olen United
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23 augustus : verdeling van de kledij en besteld materiaal in de kantine van het Bcomplex (Achter Olen) van 18.30u tot 21.00u.



weekend 26-27 augustus : start competitie eerste elftal



weekend 2-3 september ; start competitie reserven en jeugd



16 september : BBQ
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