
Verhuisd?	Nieuw	e-mailadres?	Nog	een	oude	foto?	
Check	in	de	voetbal.nl-app	met	welke	gegevens	je	bij	Olympia
geregistreerd	staat.	 Is	er	 iets	gewijzigd?	Geef	het	dan	graag
zo	spoedig	mogelijk	door	aan	onze	 ledenadministratie@gcfc-
olympia.nl.	 Zonder	 de	 juiste	 gegevens	 kunnen	 we	 geen
(belangrijke)	informatie	met	je	delen.

Je	 kunt	 in	 de	 voetbal.nl	 app	ook	 je	 spelersfoto	aanpassen.	En	aangeven	wanneer	 /	 voor	wie
gegevens	 en	 de	 foto	 zichtbaar	 mogen	 zijn.	 Een	 scheidsrechter,	 die	 is	 aangesteld	 voor	 je
wedstrijd,	 heeft	 bij	 spelerspascontrole	 altijd	 toegang	 tot	 je	 foto	 en	 moet	 je	 hierop	 kunnen
herkennen.

Website Olympia	Facebook Olympia	Twitter Olympia	Instagram Olympia	YouTube Olympia	LinkedIn

GC&FC	Olympia	-	23	augustus	2021 Bekijk	de	webversie

Welkom	zaterdag	28	augustus	bij
Generation	Next,	jubileumfoto	maken,
kick	off	jeugdopleiding	en	wedstrijden!
Bar	is	gesloten	tot	13.45	uur.

Jubileum	foto	maken	28/8	vanaf	10.15	uur
Dit	is	een	foto	van	het	90-jarig	bestaan	van	Olympia.	Fotograaf	Nico	den	Broeder	gaat	zaterdag
28	 augustus	 vanaf	 10.15	 uur	met	 een	 drone	 aan	 de	 slag	 om	op	 ons	 hoofdveld	 een	 prachtig
plaatje	te	schieten	in	het	kader	van	het	135-jarig	jubileum.	De	foto	komt	op	de	voorpagina	van
de	presentatiegids.	Sta	jij	ook	op	die	foto?	Heb	je	een	Olympia	tenue?	Doe	het	aan!	En:	houd
1,5	meter	afstand	als	je	18	jaar	bent	of	ouder!	We	gaan	er	een	mooie	herinnering	van	maken.

Uitnodiging	kick	off	jeugdopleiding	om	11.00	uur
over	VBS	t/m	O12	en	12.30	uur	O13	t/m	O19
Op	 zaterdag	 28	 augustus	 is	 de	 officiële	 kick-off	 van	 het	 nieuwe	 seizoen	 voor	 onze
jeugdopleiding.	 De	 Technische	 Commissie	 (TC),	 de	 Hoofden	 Jeugd	 Opleiding	 Leroy	 Brank
(onderbouw)	en	Driss	Rahouani	(bovenbouw)	stellen	zich	aan	u	voor	en	presenteren	het	nieuwe
voetbalbeleidsplan	en	hun	werkwijze.	Uiteraard	is	er	ook	ruim	de	gelegenheid	tot	het	stellen	van
vragen	en	het	nader	kennis	maken	met	elkaar.	

Voor	wie?
Alle	 trainers,	 leiders,	 ouders	 /	 verzorgers	 zijn	 van	 harte	 welkom.	 Samen	 maken	 we	 de
jeugdopleiding!

Het	programma:
11:00-12:15		informatie	over	de	onderbouw	VBS	t/m	012
12:30-13:30		informatie	over	de	bovenbouw	O13	t/m	019
Inloop:	vanaf	10	minuten	voor	start	bijeenkomsten.	Neem	graag	direct	plaats	op	een	stoel.

De	kick-off	is	aansluitend	op	het	programma	van	Generation-Next	de	jubileumfoto	maken	op	het
hoofdveld	en	zal	plaatsvinden	in	ons	clubhuis.	We	kijken	uit	naar	uw	komst.	Uiteraard	moeten	/
zullen	alle	coronamaatregelen	in	acht	worden	genomen.	

Met	sportieve	groet	namens	de	TC,
Bas	Mol,	Carl	Flux,	Ton	Molenaar	en	Ferry	Broekhof

Vragen?	Mail:	tc@gcfc-olympia.nl
	

Generation	Next	voor	alle	O8	en	O9	teams	met
ouders!	Inloop	vanaf	8.45	uur.	Van	9.00	tot	10.15	uur
Programma:
voor	 de	 spelers	 en	 leider(s):	 kennismakingsspel,	 voetbalcircuit	 en	 afspraken	met	 teamfoto
maken.	Op	veld	1:	O8-1,	O8-2,	O8-3	en	O9-5.	Op	veld	2:	O9-1,	O9-2,	O9-3	en	O9-4
voor	de	ouders	(1	ouder	per	speler):	informatief	programma	en	kennis	maken	in	de	kantine

Meenemen
Trek	je	Olympiakleding	aan	en	neem	een	bidon	met	drinken	mee!	Voor	de	gesponsorde	teams
O8-1	en	O8-2	ligt	sponsorkleding	klaar	voor	aanvang	van	Generation	Next.	Meld	je	bij	je	leider
bij	de	ontvangst.	

Woensdag	 komt	 er	 een	 laatste	 update	 in	 de	 teamapp's	 en	 een	 app	 naar	 de	 leiders	 met
informatie	over	het	voetbalcircuit.	

Tot	zaterdag!	En	natuurlijk	allemaal	komen:	het	is	een	teamactiviteit!	Veel	plezier!

Klik	op	de	foto	voor	informatief	filmpje	over	wat	Generation	Next	is

Teamfoto's	voor	Seizoensgids	2021/2022
Maakt	jullie	team	ook	weer	een	foto	voor	de	seizoengids?	

Aandachtspunten:
maak	de	foto	in	de	breedte	'landscape'
op	de	foto:	spelers	en	leiders
geen	gezichten	in	de	schaduw
maak	het	team	compact:	een	rij	staan,	een	rij	hurken,	iemand	liggend	er	voor?	
bij	voorkeur	op	Olympia	terrein
Indien	 elders:	 let	 op	 dat	 geen	 reclamebord	 uitvereniging	 in	 beeld	 is	 -	 houd	 achtergrond
neutraal
niet	 compleet?	Maak	 toch	 al	 vast	 een	 foto.	 Je	 kunt	 een	 nieuwe	 teamfoto	 insturen	 t/m	 12
september	mocht	je	later	wel	compleet	zijn.
check	bij	minderjarigen	of	ouders	accoord	zijn	met	teamfoto	maken	voor	de	gids	/	website

Insturen
Stuur	je	foto	naar	redactie@gcfc-olympia.nl	en	zet	er	bij	welk	team	het	is.	Uiterste	inleverdatum:
12	september.	We	zetten	de	foto	ook	op	de	websitepagina	van	jullie	team.

Nog	even	blijven	de	coronaregels	onverkort	gelden
We	kunnen	voetballen,	gaan	competitie	spelen,	supporters	zijn	welkom	en	als	de	kantine	open
is,	kan	er	ook	nog	een	drankje	gehaald	worden.	Maar	tot	20	september	blijven	de	coronaregels,
zoals	die	ook	al	voor	de	zomervakantie	golden,	vrijwel	onverkort	van	kracht.	Houd	dus	1,5	meter
afstand	buiten	het	veld,	ook	op	de	tribune,	als	 je	niet	van	een	huishouden	bent.	 In	de	kantine
mag	 je	 een	 consumptie	 ophalen,	 maar	 verblijven	 alleen	 op	 een	 zitplaats.	 En	 je	 moet	 je
registreren	 bij	 de	 ingang.	 Nog	 even	 volhouden	 en	 dan	 hopen	we	 dat	 de	 besmettingcijfers	 in
Nederland	zo	laag	zijn,	dat	we	en	minder	zieken	hebben	en	allemaal	meer	ruimte	krijgen!
Tot	die	tijd	blijven	de	regels	zoals	die	in	het	protocol	op	de	website	staan	gelden.	Dat	betekent
ook	dat	de	jeugd	tot	20	september	zowel	bij	wedstrijden	als	bij	trainingen	nog	geen	gebruik	van
de	kleedkamers	mag	maken.

Voor	zaterdag	28	augustus:	de	kantine	is	tot	13.45	uur	uitsluitend	toegankelijk	voor	deelnemers
aan	een	bijeenkomst.	De	bar	is	tot	13.45	uur	voor	iedereen	gesloten.	

De	agenda	23	augustus	-	20	september
23	augustus
start	trainingen	O13t/m	O19	teams	volgens	trainingsschema

26	augustus
Olympia	2	-	Ona	2	(oefenwedstrijd)
Olympia	1	speelt	eerste	wedstrijd	toernooi	bij	DONK

28	augustus
9.00	-	10.15	uur	Generation	Next	spelers	op	veld	1/2	en	ouders	(1	per	kind)	in	de	kantine
10.15	-	10.45	uur	Jubileum	foto	maken	op	hoofdveld
11.00	-	12.15	uur	Kick	off	onderbouw	kantine
12.30	-	13.30	uur	Kick	off	bovenbouw	kantine
Bar	gesloten	tot	13.45	uur!
Wedstrijden:	zie	het	programma	op	de	homepage

30	augustus
Start	trainingen	O8	t/m	O12	volgens	trainingsschema

4/5	september
Start	(beker)competitie	KNVB.	Programma	staat	op	de	website	en	op	je	teampagina	met	poule-
indeling.

8	september
Start	Voetbalschool

17	september
Persconferentie	kabinet	corona:	einde	1,5	meter	regel?

18	september
Start	Grote	Club	Actie

20	september
Algemene	Ledenvergadering

Na	24	september	
Presentatiegids	2021/2022	in	de	brievenbus

Heel	veel	plezier	dit	nieuwe	seizoen!

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.
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