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Diepenbeek, 27 juni 2017
Aan de jeugdspelers van SK Rooierheide en hun ouders.
Beste ,
het voetbalseizoen 2016 - 2017 is nog maar net voorbij, toch zijn wij bij SK Rooierheide al weer bezig met de organisatie van het
nieuwe voetbalseizoen 2017 - 2018. Toch blikken wij even terug:
Wij danken eerst en vooral alle spelers, hun ouders, supporters, medewerkers en sponsors voor hun vertrouwen in en hun inzet
voor de jeugdafdeling van SK Rooierheide.
Het 1ste team kon net niet promoveren (2° plaats) en speelt volgend seizoen opnieuw in 3de Provinciale. De doorstroming van
eigen jeugdspelers naar de senioren is daarbij één van de prioriteiten, wat voor de jeugdafdeling zeker perspectieven biedt.
SK Rooierheide werkt er hard aan om het niveau van haar jeugdwerking omhoog te brengen, in eerste instantie door in het
tussenseizoen de kwaliteit van speelvelden aan de Heidestraat en op het trainingscomplex aan de Bijenbergstraat verder te
verbeteren. Opnieuw volgend seizoen wordt er indoor getraind en dit van november tem februari. Het aantal gediplomeerde
trainers bedraagt meer dan 70%, ook volgend seizoen zullen zich opnieuw enkele trainers specialiseren. Volgend seizoen blijft de
volledige jeugdwerking werken rond het thema techniek & loopcoördinatie. Tot slot zal Cogitraining (Michel Bruyninckx) worden
geïntroduceerd aan de jongere spelers/speelsters.

We willen de jeugd de kans geven om in goede omstandigheden in eigen omgeving aan
voetbalsport te doen, ieder op zijn/haar niveau !!!!
De jeugdcompetitie van het seizoen 2017-2018 start op zaterdag 2 september 2017.
Wij hervatten de trainingen op 26 juli 2017 met een open trainingsdag. Het is de bedoeling dat jullie broertjes, zusjes, vriendjes
of klasgenootjes, die eens met SK Rooierheide willen kennis maken, meebrengen.
en de eerste open training gaat door om:

17 uur voor U6 t.e.m. U9.
18 uur 15 voor U10 t.e.m. U13
19 uur 30 voor U15 t.e.m. U17

op het OEFENTERREIN van SK Rooierheide aan de BIJENBERGSTRAAT.
In de voorbereiding trainen we per leeftijdsgroep in functie van de voorbereidingswedstrijden.
De ploegen zullen pas eind augustus ingedeeld worden en dan weet je ook wie je vaste trainers zijn.
Indien je in de voorbereidingsperiode niet aanwezig kan zijn vanwege vakantie, gelieve dan het onderstaand strookje ingevuld
terug te sturen of te melden op één van de e-mailadressen onderaan de pagina, zodat we daar voor de tornooien en
oefenwedstrijden in augustus rekening kunnen mee houden.
Het lidgeld voor het seizoen 2017 – 2018 zal 180 € bedragen.
Gezinnen met meerdere spelers krijgen een korting van 10 € voor het 2de kind, 20 € voor het 3de, enz.
Inbegrepen zijn verzekering, lidgeld bij de voetbalbond, een trainingsbal en een “trainingsset”.

Wie de pasdagen van mei gemist heeft kan zijn/haar trainingsset nog bestellen bij de leverancier:
ERREA
Beringersteenweg 13 b1 3520 Zonhoven - 011/74.36.14
www.erreapointlimburg.be - davy@erreapointlimburg.be - sandra@erreapointlimburg.be
Het bedrag van het lidgeld kan u overschrijven op rekening BE37 0015 4688 1228 van SK Rooierheide,
met als mededeling: LIDGELD 2017-2018 + naam van de speler en dit vóór 24 juli 2017.
Heeft u vragen of bemerkingen, aarzel niet om uitleg te vragen aan één van onze bestuursleden.
Wij zien jullie dan ook graag allemaal terug bij het begin van het nieuwe seizoen, met veel sportieve hoogtepunten en
kameraadschap.
Namens het jeugdbestuur van SK Rooierheide
............................................................................................. van de leeftijdsgroep: ........................................
komt niet trainen wegens vakantie van ……………………………….… tot en met ………………………………..
en van …………………………………. tot en met ………………………………..
Voor alle info kan je altijd terecht op onze website: www.skrooierheide.be of op facebook: jeugdwerking SK Rooierheide.
Jeugdcoördinator
Rudi Machiels
Rooierheidestraat 43
3590 Diepenbeek
GSM : 0476 / 98 35 47
E-mail: rudi.machiels1@telenet.be

Jeugdvoorzitter
Yves Peeters
Parklaan 18
3590 Diepenbeek
GSM : 0497 / 59 36 28
E-mail: peety76@gmail.com

Sportief Jeugdcoördinator
David Wouters
Roerdompstraat 14
3590 Diepenbeek
GSM : 0477 61 01 76
E-mail: david-wouters@hotmail.com

