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Veel teams zitten nog midden in het seizoen 2021-2022. Tot medio juni worden er nog tientallen wedstrijden gespeeld
door onze jeugd teams. Toch zijn we al druk met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Denk hierbij aan het
samenstellen van de teams, het benaderen van trainers, leiders, scheidsrechter en ga zo maar door. We mogen gelukkig
ook weer denken aan activiteiten, hier lees je in deze nieuwsbrief meer over. Om jullie zo goed mogelijk over een aantal
van deze onderwerpen te informeren sturen we deze nieuwsbrief.

Teamindeling
De komende periode zal er weer gepuzzeld gaan
worden. De teamindelingen worden samengesteld!
Medio juni zullen de indelingen bekend worden
gemaakt.

Seizoen afsluiting en het Arie de Gooyer penalty
bokaal
Op 2 juli zal het Arie de Gooyer penalty bokaal
plaats vinden. Elk jeugdlid krijgt hiervoor een
uitnodiging. Na afloop krijgt iedereen een
uitnodiging om het seizoen af te sluiten met een
hapje en drankje bij EZC ’84. De ouders en
broertjes en zusjes zijn ook welkom. Later meer!

Trainers en begeleiding nieuwe seizoen
Naast het maken van de indeling zal EZC ook de
trainers en leiders gaan benaderen voor het nieuwe
seizoen. Wil je ook je steentje bijdragen ? Neem
dan contact op met ons: jeugdcommissie@ezc84.nl

Vragen?
Heb je ergens vragen over? Neem gerust contact
met ons op! Je kunt mailen naar
jeugdcommissie@ezc84.nl of via telefoonnummer
06 57558977, Frank Vijge, bestuur.

Vriendjes of vriendinnetjes meenemen? Leuk!
Heb je een vriendje of vriendinnetje die het leuk
lijkt om te voetballen? Hij of zij kan vrijblijvend een
aantal keer mee trainen om te kijken of hij/zij het
leuk vindt. Meld het wel even als je iemand
meeneemt, dit kan via de mail:
jeugdcommissie@ezc84.nl
Lid worden ?
Wil je lid worden van ons? Leuk! Schrijf je in via
opgave.ezc84.nl! wij nemen z.s.m. contact op.

Een club kan niet bestaan zonder vrijwilligers, er is genoeg te doen. Wil je ook helpen? Mail ons! jeugdcommissie@ezc84.nl

