nieuwsbrief mini's 1643
Beste ouders/verzorgers van onze mini's,
sinds twee weken is er een nieuwe mini‐coördinator! Eigenlijk zelfs twee nieuwe vrijwilligers, namelijk Reinier
Couturier (vader van Lieve) en Marloes de Bruin (moeder van Stijn). Wij nemen samen de taken op ons en zijn
het aanspreekpunt voor de mini's (en ouders/verzorgers). Met deze nieuwsbrief willen wij jullie informeren
over een aantal zaken.
Trainingen mini's
Elke zaterdag is er in principe training van 9.45 – 11 uur. Zorg ervoor dat je om 9.30 uur aanwezig bent, want
dan lopen Reinier en Marloes rond en delen wij de hesjes uit voor de verschillende trainingsgroepen.
Contributie en tenue
De contributie verloopt via de penningmeester. Indien er nog geen contributie is betaald ontvangen jullie
alsnog een factuur. Mini’s die de contributie voldaan hebben krijgen elk jaar een tenue (shirt en broek) in
bruikleen. Sokken worden alleen aan nieuwe leden verstrekt. Aan het einde het seizoen (of bij eerder stoppen)
worden het shirt en de broek weer ingeleverd, sokken mogen ze houden. Indien een mini nog geen kleding
heeft ontvangen neem dan even contact op met ons, zaterdag bij de training of per e‐mail (mini‐
coordinator@fc‐eindhovenav.nl).
Vakanties
Deze week is het herfstvakantie en daardoor vervalt de training op zaterdag 29 oktober. De eerstvolgende
training voor de mini’s is op zaterdag 5 november. De algehele winterstop is dit jaar van 24 december tot 7
januari, maar voor de mini’s zal de winterstop wat ruimer zijn, maar daar worden jullie over geïnformeerd.
Jumbo‐actie
Op de eerste trainingsdag van dit jaar zijn er foto’s in clubtenue gemaakt voor de Jumbo‐fotoactie. De plaatjes
zijn gratis per €15,00 bestede euro’s aan willekeurige boodschappen of bij speciale aktie‐artikelen. De Jumbo
Kastelenplein, Jumbo Boutenslaan en Jumbo Geldropseweg doen mee aan deze actie. De actie loopt
van woensdag 23 november tot zondag 29 januari. Uiteraard volgt er tegen het einde van de actie een
ruilmiddag in de kantine.
Afgelastingen
De voetbalvelden van FC Eindhoven zijn eigendom van gemeente Eindhoven. Op zaterdagochtend vindt er een
controle plaats of de velden bespeelbaar zijn. Indien dit niet het geval is wordt dit vermeld op de website:
http://www.fc‐eindhovenav.nl/. Dus hou deze in de gaten en ga niet e‐mailen naar de mini‐coordinator. Ter
informatie, afgelopen seizoen is het 1 keer voorgekomen dat de velden afgekeurd waren.
Nieuws
Op de website van FC Eindhoven staan ook vaak interessante nieuwsberichten, dus kijk zelf een keer op deze
internetpagina: http://www.fc‐eindhovenav.nl/68/Nieuws
Er staat bijvoorbeeld op hoe je thermo/ondershirts kan bestellen in de clubkleuren. Volgens de KNVB moeten
de spelers een ondershirt hebben in de kleuren van het tenue. Voor de mini’s is dat nog niet zo relevant, maar
er zijn ook mini’s die wellicht na de winterstop in een F‐team gaan spelen.
Sportieve groet van mini‐coordinatoren
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