
 

Uitnodiging bijeenkomst – zaterdag 15 augustus 2020 
 
 
Beste jeugdtrainers en leiders van Rood-Zwart, 
 
Afgelopen maanden hebben we helaas door bekende omstandigheden niet kunnen en  
mogen voetballen op de manier die we graag hadden gewild.  
We hadden graag de ingeslagen weg vervolgd, waarbij weerstand en gelijke aandacht op  
de trainingen centraal staat, met als uiteindelijke doel om zo plezier in het spelletje te  
koppelen aan goede prestaties.  
We proberen al jaren het beste voor onze jeugd te bewerkstelligen en ook afgelopen  
seizoen hebben we gezamenlijk toch weer mooie stappen gemaakt!  
Enkele voorbeelden zijn; 
- Het breed invoeren van de VTON app om trainers en coaches hulp te bieden waar nodig.  
- De vervanging en uitbreiding van verplaatsbare trainingsdoelen. 
- Een betere bezetting in de TC waardoor er betere communicatie en overleg is met de  
technisch coördinatoren op het veld, trainers/leiders, groepscoördinatoren, het bestuur etc.  
 
Maar deze “randzaken” hebben geen enkele nut zonder trainers en leiders die iedere week  
weer op het veld staan om onze jeugd te trainen en vooral ook te coachen. Want trainer  
zijn bij Rood-Zwart houdt het niet op bij alleen voetbaltechnische zaken. Soms is een  
troostend woord of opbeurende kritiek ook noodzakelijk.  
Wij willen jullie dan ook bedanken voor jullie inzet van afgelopen seizoen en hopen ook  
komende seizoenen weer op jullie te kunnen rekenen.  
 
Graag nodigen wij jullie uit voor de terugblik- en seizoenstart-bijeenkomst. 
 
Wanneer: 15 augustus 2020 
Tijd:  14:00uur tot  +/- 16:00uur  
Waar:   Clubgebouw (kantine en ontvangstruimte beneden) 
Wie:  Leiders / Trainers JO8 – JO12  

Leiders / Trainers JO13 - JO19 
 

Als eerste blikken we kort terug op het afgelopen seizoen en willen we graag de mensen bedanken 
die afscheid nemen als trainer of leider. Een aantal van jullie heeft dit zeer lange tijd gedaan en dit 
willen we zeker niet onopgemerkt voor bij laten gaan. 
Daarnaast zullen we de middag ook gebruiken als start voor het nieuwe seizoen. Op welke manier 
gaan we onze visie om kinderen met plezier optimaal te laten ontwikkelen uitdragen? 
 
Graag zien we jullie op zaterdag 15 augustus. 
Mocht je toch verhinderd zijn, laat dit dan voor 1 augustus weten bij een van onderstaande 
personen. 
Koen Franke (06-15026254 – koen.franke@raabkarcher.nl) 
Brenda ter Braak (06-48379397 – brendaterbraak@hotmail.com) 
 

Namens de Technische Commissie een hele fijne vakantie gewenst! 
 
Koen Franke 
Projecten TC 
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