GC&FC Olympia - 11 oktober 2022 2e nieuwsbrief seizoen '22/'23

Bekijk de webversie

Oktoberfest - stijgende energiekosten 6 jeugdkampioenen - Grote ClubActie klaverjas cursus - en nog veel meer

⚫Rood zwart Oktoberfest ⚫
Het Oktoberfest is aanstaande zaterdag 15 oktober
na 2 jaar weer terug in ons
clubhuis. Dat wij als Olympianen er zin in hebben blijkt wel aan het aantal verkochte
kaarten. Er zijn momenteel al 200 kaarten verkocht.
Om 19:00 uur gaan de deuren open en om 00:30 zal de laatste ronde zijn kom dus lekker
op tijd! De special guest DEF RHYMZ verwachten we om 21:30. De kantine zal omgetoverd
worden naar een ware blauw/witte Duitse bierstube met de welbekende bierbanken. De
pullen bier zullen klaar staan net zoals het NIEUWE Rad van Fortuin.
Eten kan natuurlijk ook tijdens het Oktoberfest in onze foodcorner op het terras. De keuze is
reuze: broodje Duitse curry braadworst, broodje rookworst met zuurkool, broodje hambuger,
broodje fricandeau of lekker 3 stokken saté met brood. Natuurlijk is er ook halal aanbod.
Tijdens events zal er bij Olympia gewerkt worden met muntjes welke uiteraard op de avond
zelf te koop zijn.
Trek je lederhosen uit de kast en mocht je nog geen kaartje hebben koop die nu nog via: 06
30201552 of 06 83177697
Tot zaterdag!
De sfeercommisie.

Energierekening explodeert! Help
Olympia!
We vragen graag nogmaals jullie aandacht voor de stijgende
energiekosten. (Bron grafiek CBS) De energierekening loopt
hard op en we monitoren het gebruik. Er zijn al maatregelen
genomen om gebruik van apparatuur te verminderen en de
verwarming in het gebouw is lager gezet. Vooralsnog blijven
het clubhuis en de kleedkamers nog open, maar met het
dringende verzoek aan trainers en spelers om zuinig met
energie om te gaan:
Schakel de veldverlichting niet onnodig aan en schakel het
direct weer uit na de laatste activiteit
Niet te lang douchen, maximaal 5 minuten
Zorg dat teams de kleedkamers binnen 20 minuten na
activiteit weer verlaten
Doe de buitendeuren dicht!
We rekenen op jullie hulp! Het bestuur.
WEETJES
In een normaal jaar zijn de energiekosten voor Olympia circa €20.000. Met de huidige
tarieven kunnen deze kosten verdrievoudigen of zelfs meer. Dat is niet in de
voorjaarsbegroting opgenomen! Hoe gaan we dat betalen?
Olympia heeft een duurzaam clubgebouw met o.a. 234 zonnepanelen. Dat dempt
de energiekosten enigzins. Maar helaas mogen sportverenigingen niet salderen
zoals particulieren. Dat betekent dat we voor overdag opgewekte stroom een lage
vergoeding krijgen. En 's avonds dure stroom moeten kopen bij de leverancier.
De voorzitter is samen met de andere Goudse voetbalverenigingen in contact met de
gemeente voor financiële ondersteuning, want dat is hard nodig. Wellicht dat er vanuit het rijk
ook een regeling komt.

PRESENTATIEGIDS '22/'23 IS BEZORGD!
Ook als lid of sponsor in je brievenbus het jaarlijkse glossy magazine van Olympia gevonden?
Nee? Dan sta je mogelijk met een verkeerd adres in onze ledenadminstratie. Geef je naam met
adres dan graag door aan: ledenadminstratie@gcfc-olympia.nl. Klik op foto voor de digitale
versie van de presentatiegids.

ZES JEUGDKAMPIOENEN!
Hierbij feliciteren we JO11-3 (foto met teamleiders Marouan en Meister), JO13-2, JO14-1, JO142, MO15-1 en JO15-2 met de eerste plek in de eerste fase competitie of verlengde beker! In een
volgende nieuwsbrief een nadere kennismaking met deze teams.
De jeugd t/m O12 speelt een 4 fase-competitie; 2 voor de winterstop en 2 na de winterstop. De
junioren, m.u.v. de meiden en JO19-1, 3 fases waarbij de eerste fase een verlengde
bekercompetitie is. De meiden spelen in een 3 fase competitiestructuur zonder beker en JO19-1
als vierde divisionist 2 fases en net als de seniorenteams zijn zij gestart met de beker.
Degenen die 3 of 4 fases spelen starten na de herfstvakantie in een nieuwe poule. De
resultaten in de eerste periode zijn bepalend voor de indeling door de KNVB.
Klik hier voor het speelschema van de KNVB. Let op: op niet competitiedagen organiseert
Olympia regelmatig oefenwedstrijden of andere activiteiten.

GROTE CLUBACTIE (GCA)
Heb jij al een lot gekocht bij een van onze pupillen voor de Grote Club Actie?
Tijdens de 50e editie van de Grote Clubactie* heeft iedereen die met deze wedstrijd mee doet
kans op mooie prijzen (naast die van Olympia als beste lotenverkoper etc.)! Dus kom maar op
en zet je schouders eronder en meld je aan.*Aanmelden voor een prijs bij de GCA doe je
pas wanneer je klaar bent met loten verkopen, want je kunt je maar één keer opgeven!
Je kunt ook online van Olympiaantje kopen: klik hier.

MEE MET HET EERSTE HET VELD OP
Olympia 1 voetbalt sinds dit seizoen op zaterdag thuis om 17:00 uur!. Om het feest compleet te
maken nodigen we een jeugdteams uit voor de Line-up! (foto wedstrijd Olympia 1 - ZOB 1 op 9
oktober - de eerste overwinning in de 1e klasse zaterdag met 1-0). Daarnaast zal één speler uit
dit team Pupil van de Week zijn.
Hieronder een schema wanneer jouw team is uitgenodigd:
8 oktober JO11-1, JO11-2
29 oktober JO11-4, JO11-5
12 november JO11-3, JO10-1
26 november JO10-2, JO10-3
10 december JO9-1, JO9-2
28 januari JO9-3, JO9-4
11 februari JO8-1, JO8-2
11 maart JO8-3, JO8-4
25 maart JO12-1, JO12-2
15 april JO12-3, MO13-2
29 april Vakantie
27 mei Voetbalschool

KLAVERJASCURSUS NOVEMBER 2022
Alweer 3 jaar geleden hebben we, n.a.v. vragen, voorgesteld
om een klaverjas “cursus” te organiseren. Helaas heeft dat al
die tijd niet kunnen doorgaan.
Maar…. Nu hebben we dan eindelijk 3 avonden kunnen
vastleggen bij de Barcommissie.
Voor degenen die het prachtige kaartspel willen leren spelen,
kunnen bij Olympia terecht op de vrijdagen 11, 18 en 25
november vanaf 20.00 uur tot circa 22.00 uur. Naast
“cursisten” vragen we ook mensen die kunnen klaverjassen om zich aan te melden om het
klaverjassen te onderrichten (“docenten”). Ook al kun je niet alle avonden, 2 (of 1) zou al
fantastisch zijn.
De spelregels zijn niet ingewikkeld en het spel is makkelijk en snel aan te leren. Het krijgen
van spelinzicht is voor een ieder natuurlijk weer anders. Aan de cursus zijn geen kosten
verbonden, hopelijk wel een hoop plezier en het vooruitzicht op het blijven voortbestaan van de
traditionele klaverjasavonden bij de club.
We zien jullie graag komen!
Meld je aan met naam, datum(s) en telefoonnummer bij robvdvijgh@gmail.com en graag met
de vermelding “cursist” of “docent”.
Met vriendelijke groet, Rob en Willie
P.s.: Save the date: vrijdag 23 december 2022, Kerstklaverjastoernooi!

Zaterdag is Olympia gestart met de 'geen gemekker' campagne. Geen gemekker tegen de
scheids, je medespelers, vrijwilligers. Gewoon lekker voetballen of supporteren. Gezellig iets
samen drinken na afloop. En zeg 'dank je wel' of help zelf een handje mee in plaats van te
'mekkeren'. Je bent toch geen geit?

JO11-5 GAAT VOOR EEN BETER MILIEU!
Er gaan heel wat bekers door heen iedere zaterdag. Alleen al voor de wedstrijden meer dan 600
bekertjes om alle spelers van drinken in de rust te voorzien. JO11-5 heeft daar een oplossing
voor bedacht: zij hebben een teambeker gekocht en voorzien van hun eigen naam. Top actie!
Ook iets voor jouw team?

RABO CLUBSUPPORT
Alle leden van de Rabobank die op het project van Olympia
hebben gestemd: hartelijk bedankt! We gaan het bedrag
besteden aan materialen om sportief gevdrag op en tond het
veld nog verder te stimuleren en uit te dragen.
Jeugdvoorzitter Max de Bruin heeft maandag de checque in
ontvangst genomen tijdens een speciale bijeenkomst.

VROUWEN 30+: SLUIT JIJ AAN?
Olympia VR 30+-1 is een super gezellig competitieteam met als teammanagers Gemma van der
Kaa en Kim Kreuk. Ze spelen op vrijdagavond competitie in toernooivorm. Deze
najaarscompetitie in een poule van 5 teams. Extra spelers zijn welkom! Lijkt het jou leuk om
eens mee te doen? Train dan eerst eens mee om kennis te maken. De meeste spelers van dit
team trainen (ook) op vrijdag om 20.00 uur op de avonden dat er geen competitie is. Aanmelden
kan via: vrouwenvr@gcfc-olympia.nl . Minimum leeftijd is 30 jaar voor dit team. Alleen
meetrainen kan ook. Dan kun je ook jonger zijn.

Nieuwe kledingsponsor voor JO14-1
Opus Uitzendbureau heeft recent een sponsorovereenkomst getekend waardoor de spelers van
JO14-1 in mooie trainingspakken gestoken kunnen worden. Welkom bij Olympia als sponsor!
Foto: de Voetbalschool kreeg afgelopen week een nieuw tenue. Gesponsord door 11teamsports
Wateringen, de kledingleverancier van Olympia.

Check de foto op je spelerspas!
Tot 1 november kun je je foto op de spelerspas vervangen. Alle voetballers vanaf de O13
categorie zijn verplicht om een goed gelijkende foto op hun spelerspas te zetten. De pas kun je
vinden op je voetbal.nl-app. Als teammanager kun je de foto's ook zien op het digitale
wedstrijdformulier.
SPELDENDRAGERS BIJEENKOMST 6 NOVEMBER
Ben je een speldendrager? Of krijg je je eerste speld voor 25
jaar aaneengesloten lidmaatschap? Dan ben je van harte
welkom (met partner) op zondag 6 november!
Klik op de foto van de nieuwe speld dragers uit 2015 om je
aan te melden.

AGENDA
14/10 2e cursusavond voor 13 pupillentrainers
15/10 Rood/Zwart Oktoberfest
26/10 Jeugdtoernooi (intern)
29/10 Olympia 1 - Het Begon op Klompen 1 17.00 uur met JO11-4/5 mee het veld op
4/11 3e cursusavond voor 13 pupillentrainers
6/11 Speldendragers bijeenkomst
11/11 1e avond klaverjas cursus
11/11 5e avond cursus pupillentrainer
12/11 Olympia 1 - Nunspeet 1 17.00 uur met JO11-3 en JO10-1 het veld op
18/11 2e avond klaverjas cursus + Toernooicompetitie VR 30+

Nieuwtje? Leuke foto? Mail:
redactie@gcfc-olympia.nl

Website Olympia Facebook Olympia Twitter Olympia Instagram Olympia YouTube

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u redactie@gcfc-olympia.nl toe
aan uw adresboek.

