SC Enschede
Postbus 1224
7500 BE ENSCHEDE
Website

http://www.sportclubenschede.nl

Beste Sportclubleden, vrijwilligers en ouders,
Zoals al werd aangegeven in de eerste nieuwsbrief van dit seizoen, is er een nieuw
jeugdbestuur. Op de website kunt u zien uit welke leden het jeugdbestuur bestaat. Het doel is
om de communicatie te verbeteren en om zaken beter te regelen. Ook willen we meer
activiteiten voor de jeugd organiseren. Daarvoor is uw hulp nodig.
Vacatures
Er zijn een aantal vacatures die we graag in willen vullen. Zoals:
- Scheidsrechterscoördinator jeugd: elke zaterdag zijn er voor het fluiten van de wedstrijden
van de E- en F-jeugd scheidsrechters nodig. Er is een groep
van ca. 10 jeugdscheidsrechters die hiervoor ingezet kunnen worden. De taak van de
scheidsrechter coördinator is om de planning te maken en dit te
communiceren.
- Scheidsrechters D- en C-groep: elke zaterdag zijn er voor het fluiten van de wedstrijden van
de D- en C-jeugd scheidsrechters nodig.Wilt u eerst meer
informatie? Mail dan naar chrisvanbeijnhem@sportclubenschede.nl
- Coördinator D-jeugd: u bent aanspreekpunt voor spelers/leiders/ouders uit de D-jeugd op
gebied van algemene zaken. Op de website is meer informatie
te vinden http://www.sportclubenschede.nl/actueel/vacaturebank/lopende-vacatures/
- Coördinator C-jeugd: u bent aanspreekpunt voor spelers/leiders/ouders uit de C-jeugd op
gebied van algemene zaken.
- Kledingcommissie: de kledingcommissie regelt allerlei zaken met betrekking tot de
wedstrijdteneus, zoals uitgifte, omwisselen als de kleding te klein is
etc.
Op de website is meer informatie te vinden: zie bovenstaande links
Bent u of kent u iemand die één van deze vacatures wil invullen? Of wilt u iets meer
informatie? Mail dan of bel met Frans Hendriks,
f.hendriks@hfbusiness-support.nl of 06 - 83 59 71 57(na 18:00 uur)
Jeugdkamp: hulp gevraagd
Het is de bedoeling om dit jaar weer een jeugdkamp te organiseren. Het jeugdkamp vindt
plaats op de velden van Sportclub Enschede en is bestemd voor D-, E-, en F-jeugd. De exacte
datum is nog niet bekend maar het zal een weekend in juni zijn, met in ieder geval 1
overnachting. Wij zijn op zoek naar ouders die mee willen helpen met de invulling, de
begeleiding tijdens het kamp enzovoort. Wilt u zich aanmelden of meer informatie? Of heeft u
ideeën met betrekking tot het jeugdkamp? Mail dan of bel met Frans Hendriks,
f.hendriks@hfbusiness-support.nl of 06 - 83 59 71 57(na 18:00 uur)
Informatieavonden jeugd
Daarnaast staan er een aantal informatieavonden voor de jeugd op het programma. Graag

informeren we u over voetbal- en algemene zaken. Ook kunt u vragen stellen aan leiders,
trainers en coördinatoren. Deze avonden worden gehouden in de kantine van Sportclub
Enschede.
De informatieavond voor de D- en C-jeugd vindt plaats op dinsdag 8 maart 2016 om 20:00
uur.
Wij rekenen op uw komst. De koffie staat klaar!
Over de informatieavond voor de A- en B-jeugd wordt u later geïnformeerd.
Voetbalschool start weer!
Op zondag 13 maart start de voetbalschool voor jeugdleden weer. In 8 modules worden er
extra trainingen gegeven. Kijk voor meer informatie en het gehele programma op:
http://www.sportclubenschede.nl/actueel/nieuws/detail/voetbalschool-sc-enschede-start-weer/
Met vriendelijke groet,
Het jeugdbestuur
Sportclub Enschede

