Jeugdkrantje AKC

Hallo allemaal,
De vakantie is weer bijna voorbij en het nieuwe seizoen gaat weer
beginnen. Wij hebben met de jeugdcommissie niet stilgezeten en zijn
ook nog druk bezig. Om alle teams te voorzien van trainers en coaches
hebben we weer veel mensen gevraagd om deze taak op zich te nemen,
al dan niet in combinatie met anderen. Aan het begin van het komende
seizoen hebben we, helaas, nog niet alles rond.
Wij zoeken daarom nog steeds mensen voor de B1 en een trainer voor
de A1 op donderdag.
Graag vragen we daarvoor jullie hulp. Zijn er nu nog mensen binnen
onze club die ons, en de kinderen, uit de brand willen helpen dan
horen we dat graag. Dat mag via de jeugdcommissie.
Wij nodigen alle ouders van de A en B jeugd uit voor een
informatieavond op dinsdag 28 augustus om 19.00uur. Dit vanwege
de situatie voor de B1 en de A1.
Daarnaast zullen wij dit seizoen minder gebruik maken van het
wekelijkse krantje, maar zullen wij meer gebruik gaan maken van de
website. Privacygevoelige informatie zullen wij natuurlijk nog via de mail
delen.
Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de jeugdcommissie:
Melissa Kappert 06-43114935
Gerinda Bentsink 06-82070530
Kim Bentsink
06-22037380
Of op jeugd@akc-almelo.nl

Bardienst en vervoer
Het is natuurlijk logisch dat een kleine club als AKC draait op de
vrijwillige bijdrage van haar eigen leden. Alleen dan kunnen we samen
de club, en met name de jeugd, geven wat het verdient.
Net als het voor het vervoer worden ouders ook ingedeeld voor de
bardienst. Ook hiervoor geldt, als je niet kunt, zelf ruilen.
De coaches van het team dat als eerste moet spelen, zorgt ervoor dat de
sleutels en de geldzak worden opgehaald. De coach van het team dat
als laatste speelt zorgt ervoor dat de sleutels en de geldzak weer terug
gebracht worden.
Sleutels & kassageld bij openen ophalen en bij sluiten wegbrengen naar:
Gerrie Maathuis, Oosteres 41 te Almelo

Trainingstijden veld (Vanaf dinsdag 28 augustus)
We beginnen weer met trainen. Natuurlijk zitten we hier nog volop in de
zomervakantie, dus zal nog niet iedereen present zijn. Informeer bij
afwezigheid even de trainers.
Dinsdag
18.30 – 19.30 E1 - D1
19.15 – 20.15 B1 – A1 (trainen samen)
Donderdag
18.00 – 18.45
18.30 – 19.30
19.00 – 20.00

Kangoeroes – F1
D1
B1 - A1

(tenzij de tijden anders zijn afgesproken in overleg met de trainers!)

Teams
A1

B1

Trainer dinsdag: Justin
donderdag:
Coach: Manon v. Achteren

Trainer: Dinsdag: samen met de A1
Donderdag: Fardau
Coach: John de Groot

Patrick
Bram
Ricardo
Rick

Sylvia
Marell
Daphne
Mariska
Cheyenne
Nina

Annelou
Sanne
Jodie
Alisha
Lyonne
Amber

Iris
Anouk
Lieke
Tamara
Jaimy
Florian

D1

E1

Trainers: Rik, Demi en Amber
Coach: Rik

Trainer: Linsey
Coach: Chyntia, Mart

Keano
Oscar
Dean
Liza
Danya
Dewi

Pim
Luuk
Finley

Manoa
Sabrina
Merlane
Roos
Tara

F1

Kangoeroe

Trainer: Mark Landhuis
Coach: Karen, Meryem

Debby, Brit

Sem
Joost
cas

Esmee
Tessa
Merel
Micky
Femke (zwemles)

Robine
Jirina
Lana
Isabel (alleen trainen)

Linde
Benthe
Aimee-Lynn

