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        Werkhoven, september 2018 
Beste jeugdleden van Aurora en ouders,  
 
Maandag 27 augustus zijn de trainingen weer officieel van start gegaan. Wanneer de trainingen 
precies plaatsvinden, is al met jullie gedeeld via de diverse groepsapps. Ook is de informatie over de 
wedstrijden tot de winterstop al via de groepsapps verspreid en is iedereen weer ingedeeld voor 
wassen en rijden. We hebben er weer zin in!! De start van een nieuw seizoen is altijd een mooi 
moment om jullie te informeren over een aantal zaken:    

 
Tenues 
De nieuwe tenues zijn net niet op tijd klaar voor de seizoenstart. De bekerwedstrijden 
spelen we nog in de oude tenues. Maar bij de start van het competitieseizoen vindt er een 
grootse presentatie plaats van de mooie nieuwe tenues. Tijdens een gezellige seizoen 

opening met spectaculaire modeshow op vrijdag 21 september wordt de kleding gepresenteerd. Tot 
dat moment spelen we in de oude tenues en raden we aan geen nieuwe broekjes en/ of sokken aan 
te schaffen. Is er iets kapot, kwijt of te klein, probeer dit te lenen. Meer informatie over 21 
september volgt in een losse uitnodiging. 
 
Betreden grasveld 
De hete zomer heeft de velden geen goed gedaan. Normaal gesproken valt er in de zomer voldoende 
regen, zodat grasvelden mooi kunnen groeien en opknappen. Om het eerste en tweede veld, vanwege 
de droogte, nog iets meer tijd te geven om op te knappen, waren de velden de eerste trainingsweek 
nog niet vrijgegeven.  
Voor het hele seizoen geldt: Alleen spelers, scheidsrechters en (wedstrijdbege-)leiders die een 
wedstrijd hebben, mogen het veld betreden. Volgens de KNVB-regels mogen ouders en andere fans 
van onze spelers het veld NIET  betreden voor, tijdens of na de wedstrijd. Dit geldt ook voor het 
penalty schieten. Bezoekende teams zullen hiervan ook op de hoogte worden gebracht door de leider. 

 
Voor enkele teams hebben we op dit moment nog geen vaste 
trainer. Dat zien we natuurlijk liever anders! Ben je of ken je een 
trainer voor de jeugd onder 8? Meld je dan bij Paul-Martijn de 
Leeuw. Vind je het leuker om met oudere jeugd aan de slag te gaan, 
dan zoeken we nog een trainer voor de jeugd onder 15. Meld je dan 
bij Wim Jansen. Trainingsdagen en tijden zijn nu onder voorbehoud 
gepland, maar kunnen in overleg worden gewijzigd. 

 
BHV-ers of EHBO-ers gezocht 
Ben je voor je werk of hobby misschien BHV-ers of EHBO-er? En zou je bereid zijn om zo nu en dan bij 
een Aurora activiteit beschikbaar te zijn voor EHBO-dienst? Dan willen we je vragen je te melden bij 
Eric van Rooijen! Tot nu toe hebben we het – gelukkig - zonder EHBO gered tijdens onze leuke 
activiteiten, maar mocht er iets voorvallen, dan willen we graag kunnen rekenen op mensen die 
weten wat ze doen. Helpt u ons mee? 
 
Nieuwe wedstrijdvormen:  
Nieuwe wedstrijdvormen zijn van kracht voor alle jeugdteams onder 12. 
Informatie is hierover uitgedeeld tijdens de ouderavond kort voor de zomer. 
Mocht je dit gemist hebben, dan kun je de filmpjes bekijken en informatie 
nalezen op de site van de KNVB: 
https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/competitiezaken/49763/startsein-
nieuwe-wedstrijdvormen-pupillen-onder-10-11-en  
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Voetbalschool 
Op zondag 9 september gaat de uitdagende Aurora voetbalschool 

van start! Dit wordt op 10 zondagen van 09.00 uur tot 10.30 uur 

georganiseerd op ons eigen sportpark. Aurora wil haar jeugd tussen 

6 en12 jaar (jongens én meisjes) daarmee de kans geven de 

technische voetbalvaardigheid verder te verbeteren, met beproefde methoden en onder 

professionele begeleiding. De kosten voor de voetbalschool bedragen € 50. Hoewel we al een mooie 

groep bij elkaar hebben, zijn geïnteresseerden nog steeds welkom. Aanmelden kan tot uiterlijk 

zaterdag 15 september. Stuur dan een mail naar: jeugdsecretarisvoetbal@svaurora.nl.  

Jaarkalender  
De Jeugdcommissie is nog druk bezig een jaarkalender te maken van de activiteiten die Aurora 
gedurende het komende seizoen wil organiseren. Denk aan het kerstzaalvoetbal-toernooi of de 
Auroradag. Dat is handig voor ons eigen overzicht, maar ook voor jullie, om data alvast in de 
agenda’s te noteren. We hopen deze binnenkort klaar te hebben en zullen jullie dan informeren. 

 
Gedrags- en privacyprotocol 
Vorig seizoen is er gewerkt aan nieuwe gedragsregels en een 

privacyprotocol. In het gedragsprotocol staat aangegeven welk 

gedrag bij Aurora verwacht wordt. Dit is geschreven vanuit diverse 

rollen, spelers, ouders, trainers en leiders, maar ook voor de 

Jeugdcommissie. Daarnaast is er vanwege de nieuwe wetgeving een 

privacyprotocol opgesteld. Hiermee informeren we u over de manier waarop we met uw 

persoonsgegevens omgaat. Zie: https://www.svaurora.nl/cms/index.php/voetbal/gedragsprotocol.  

 
Ledenvergadering:  
Bij de start van een nieuw seizoen hoort ook weer een ledenvergadering. Deze vindt plaats op 4 

oktober. Meer informatie volgt hierover op de website van Aurora. Noteer 4 oktober alvast in je 

agenda!   

Mocht je naar aanleiding van deze nieuwsbrief of in het algemeen vragen of opmerkingen hebben 
voor de Jeugdcommissie, benader één van ons dan gerust!  
  
Groeten,  

Namens de  Jeugdcommissie 

Eric van Rooijen 

Jessica Spithoven 
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