
Beste spelers, leiders, trainers en ouders, 
 
Zoals jullie allemaal weten, gaan we volgend seizoen een pilot aan met SVO en VVLK omtrent de juniorenteams. Mo-
menteel wordt er hard gewerkt aan de invulling van allerlei randvoorwaarden.  Ook de afgelopen weken zijn er weer 
een aantal belangrijke stappen gezet. 1 daarvan is het bepalen van de naam. Het lot heeft bepaald dat de deelne-
mende teams in de pilot volgend seizoen de competitie in zullen gaan als SVO/VVLK. 
 
Om de spelers van beide verenigingen kennis met elkaar te laten maken, zal er aanstaande zaterdag (30 mei, vanaf 
14:00 uur)in het clubhuis van SVO een informele kennismakingsbijeenkomst georganiseerd gaan worden. Het pro-
gramma ziet er als volgt uit; 

 
 
 

Behalve de kennismaking van de spelers onderling, zijn ouders ook van harte welkom om deze middag bij te wonen. 
De hele dag zijn er leden van de werkgroep aanwezig om antwoord te geven op mogelijke vragen. Ook zullen er ge-
durende deze middag gesprekken plaats vinden met de begeleiding van de teams, spelers , trainers en ouders. Dit 
met als doel om zoveel mogelijk draagvlak te creëren voor de invullingszaken rondom deze pilot. 
 
Deze kennismaking is bedoeld voor de C, B en A-junioren van beide verenigingen. De B-junioren bestaat enkel uit 
SVO-leden en maken alleen om administratieve redenen deel uit van deze pilot. Toch willen wij deze spelers en ou-
ders deze kennismakingsmiddag niet onthouden. 
 
Wij hopen jullie allen te mogen begroeten a.s. zaterdag! 
 
Met sportieve groet, 
 
Werkgroep samenwerkingspilot SVO/VVLK 

  

 

Van  Tot Omschrijving 

14:00 uur 14:15 uur Ontvangst spelers, begeleiders en ouders 

14:15 uur 14:30 uur Welkomswoord Geert Keukens (voorzitter VVLK) 

14:30 uur 14:45 uur omkleden voor een gezamenlijke training van de nieuw te vormen teams 

14:45 uur 15:45 uur Kennismakingstraining 

    Veld 1: SVO/VVLK A1 o.l.v. Wilfried van Eck 

    Veld 2: SVO/VVLK B-junioren o.l.v. Mischa Janssen (AI) 

    Kunstgrasveld: SVO/VVLK C-junioren o.l.v. Vince van Gelder 

15:45 uur 16:00 uur Douchen en omkleden 

16:00 uur 16:45 uur Overleg per team over praktische invulling pilot per (trainingstijden en locaties, bege-
leiding etc.) 

16:45 uur 17:30 uur  onder het genot van een hapje en drankje afsluiting van deze kennismakingsmiddag 
(voor de spelers en begeleiding van de teams) 


