Informatie voor nieuwe mini's
Beste heer/mevrouw,
Leuk dat u en uw kind interesse hebben in FC Eindhoven AV. Kinderen tot 7 jaar (vanaf geboortejaar
2012) voetballen dit seizoen (2018-2019) bij de mini's van FC Eindhoven amateurs. Elke zaterdag is er
een training op het hoofdveld (tegenover de kantine op De Weide Blick, Velddoornweg 6) die
gegeven wordt door meerdere trainers en jeugdspelers.
Om 9.30 uur worden de mini's verwacht en kunnen ze inspelen, 9.45 uur start de echte training.
Meestal duurt de training tot ongeveer 10.45 a 11.00 uur. De training bestaat uit meerdere
oefeningen om verschillende technieken aan te leren en een onderling wedstrijdje is ook onderdeel
van de training.
Uiteraard is uw kind welkom om een aantal keren (max 3) mee te komen trainen met de mini’s. Op
die manier kan het kind zelf kijken of hij/zij voetballen bij FC Eindhoven AV leuk vindt. Als het bevalt
schrijven we uw kind daarna in bij onze club.
Indien een kind op proef komt trainen vragen wij wel de volgende informatie voor het goed verlopen
van de eerste contacten:





Voornaam, achternaam van de speler
Geboortedatum van de speler
Adres, postcode en woonplaats
Naam, email, telefoonnummer en beroep ouders (bij voorkeur van beide ouders)

Procedure voor inschrijving
Via de mini-coördinator wordt inschrijfgeld van €15 betaald. Dat kan in de kantine (contant of met
betaalpas). Vervolgens ontvangt de mini-speler een tenue van FC Eindhoven AV, dat bestaat uit
blauw-witte sokken, zwarte korte broek en club-shirt met korte mouw. De sokken krijg je van de
vereniging en mag je houden. De broek en shirt zijn in bruikleen. Gelieve deze niet met
wasverzachter te wassen of in de droger te doen. Deze worden aan het einde van het seizoen (of bij
eerder stoppen) ingeleverd bij de mini-coördinator. Voor het nieuwe seizoen wordt er weer kleding
uitgedeeld via de mini-coördinator of indien de speler naar een JO8 team gaat loopt dit via de
trainer/leider.
Naast het clubtenue heeft uw kind nadat hij is ingeschreven ook voetbalschoenen en
scheenbeschermers nodig, deze moet u zelf regelen.
Voor vragen over de inschrijving: secretaris@fc-eindhovenav.nl.
Contributie
De mini-coördinator geeft de benodigde gegevens (zie hierboven) door aan de administratie en de
mini-speler wordt dan ingeschreven bij de KNVB. Via de penningmeester ontvangt u dan per email
een factuur voor de te betalen contributie. Voor het seizoen 2018-2019 bedraagt de contributie voor
de mini's €115,00. De mini's kunnen op elk moment starten en ingeschreven worden. Contributie
wordt echter betaald voor één seizoen of na de winterstop voor resterende (half)jaar, dat bedraagt
iets meer dan de helft. Er vindt geen restitutie van de contributie plaats.
Voor vragen over de contributie: penningmeester@fc-eindhovenav.nl.

FC Eindhoven AV bestaat dankzij de vele vrijwilligers. Uiteraard hopen wij dat u hier (in de toekomst)
ook een bijdrage aan kan leveren, zodat ook uw kind met plezier kan blijven voetballen bij de club.
Voor algemeen informatie verwijs ik naar de internetpagina van FC Eindhoven AV http://www.fceindhovenav.nl/ en eventueel twitter (@FC Eindhoven AV).
Afgelastingen
Indien de training niet doorgaat vanwege weersomstandigheden zal dit op de internetpagina van FC
Eindhoven AV vermeld worden. De velden worden door de gemeente ’s ochtends gekeurd en indien
deze niet bespeelbaar staan komt dit online te staan (de mini-coördinator stuurt hierover geen
email). Kijk ook af en toe op de internetpagina van de club voor de laatste informatie http://www.fceindhovenav.nl/
Mochten er voor nog vragen zijn dan hoor ik dat graag en anders kan je die op zaterdag ook stellen
natuurlijk.
Sportieve groet,
Marieke Vinken, ook namens Letitia Claassen
FC Eindhoven Mini-coördinator
Mini-coordinator@fc-eindhovenav.nl

