GC&FC Olympia - 15 juli 2021

Bekijk de webversie

Vooruitblik naar seizoen 2021/2022

De zomerstop is op 30 juni voor de jeugd in gegaan. Het einde van een voetbalseizoen dat
gedomineerd werd door corona. Maar de jeugd is dankzij een zeer actieve jeugdafdeling
blijven voetballen. Op 1 juli werd het seizoen afgesloten met een trainersbijeenkomst waarbij
ook afscheid is genomen van hoofd jeugdopeliding (HJO) Jan Chris Kuipers en technisch
coördinator Robin van Duin met dank voor hun inzet de afgelopen jaren. Driss en Leroy,
de nieuwe HJO's stellen zich voor tijdens een 'kick off' op zaterdag 28 augustus na het
programma generation next voor alle O8 en O9 teams. Uitnodigingen vind je hieronder.
Zes seniorenteams laten de bal nog even rollen, in de Olympia ZomerCup. Zie hieronder. En
de selectie speelt de eerste oefenwedstrijden zoals a.s. zondag thuis om 14.00 uur tegen
stadgenoot DONK.
Er starten komend seizoen 3 nieuwe seniorenteams, vanuit de O19 jeugd aangevuld met
vrienden en de VoetbalFIT groep. En komt er een 5e heren elftal op de zondag?
Maar er is nog meer nieuws en een agenda met data start trainingen en bekercompetitie
onder andere.
Heel fijne zomervakantie! Blijf gezond en tot ziens in augustus met hopelijk de start van een
'normaal' seizoen.
De redactie.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 20/9
De eerstvolgende algemene ledenvergadering (ALV) zal plaatsvinden op maandag 20
september 2021 om 20.00 uur in ons clubhuis. Noteer dat al vast in je agenda.
Naast de vaste agendapunten zoals bestuursverkiezingen en vaststellen van de begroting voor
het seizoen 2021/2022, zal ook de mogelijke overstap van ons eerste elftal heren senioren van
de zondagcompetitie naar de zaterdagcompetitie op de agenda staan. De KNVB heeft besloten
dat verenigingen in het seizoen 2022/2023 horizontaal kunnen overstappen, dus bijvoorbeeld
van 1e klasse zondag naar 1e klasse zaterdag. Aanmelding daarvoor moet voor 1 oktober 2021
gebeuren. De verschuiving van zondagvoetbal naar zaterdagvoetbal is al jaren aan de gang,
maar tot dusver moest bij overstap in de laagste klasse worden begonnen. Zo’n overstap heeft
wel de nodige organisatorische gevolgen voor Olympia, dus goed om dit in de ALV te
bespreken. Welkom!

Afscheid van twee bestuursleden
Tijdens de laatste bestuursvergadering van seizoen 2020/2021 op 28 juni jl. is afscheid
genomen van twee bestuursleden.
Marie-Christine Reusken heeft als jeugdvoorzitter gedurende 2 jaar deel uitgemaakt van het
bestuur. Daarvoor was zij actief als manager junioren. Nu zoon Wouter stopt met voetballen bij
Olympia wordt het tijd voor andere bezigheden. Veel dank aan Marie-Christine voor haar inzet
voor onze club. Naast het voorzitterschap van de jeugdcommissie heeft zij in de afgelopen twee
seizoenen ook een grote bijdrage geleverd als lid van het Corona team waarin snel werd
ingespeeld op de steeds weer veranderende regels. Marie-Christine wordt als jeugdvoorzitter
opgevolgd door Max de Bruin. Alle succes aan Max komend seizoen in zijn nieuwe rol!
Orbo Verschuur heeft 5 jaar deel uitgemaakt van het bestuur. Eerst 3 jaar als jeugdvoorzitter
en daarna 2 jaar als bestuurslid vrijwilligerszaken. Orbo is al sinds 2008 actief voor Olympia
toen zoon Orbo jr. de eerste stappen op het voetbalveld zette. Hij zet zich altijd met passie in
voor de club en weet ook anderen te enthousiasmeren. Ook veel dank aan Orbo voor zijn
werkzaamheden als bestuurslid! En Orbo blijft uiteraard actief als trainer/coach van
vriendenteam Zaterdag 4, dat na de zomerstop als JO23-3 de KNVB O23-competitie ingaat en
supporter van dochter Sterre in de junioren. We blijven Orbo dus zeker zien en horen bij
Olympia! Ook bij de zaterdag ontvangst heeft Orbo zich al aangemeld!

Kick off Jeugd-opleiding Olympia
Op zaterdag 28 augustus is de officiële kick-off van het
nieuwe seizoen voor onze jeugdopleiding. De Technische
Commissie (TC), de Hoofd Jeugdopleidingen Leroy Brank
(foto links) en Driss Rahouani (foto rechts) stellen zich voor en
presenteren het nieuwe voetbal-beleidsplan. Alle trainers,
leiders, ouders en verzorgers zijn van harte welkom. Samen
maken we de jeugdopleiding!
De kick-off is aansluitend op het programma van Generation-Next en zal plaatsvinden in ons
clubhuis. Inloop vanaf 10.45 uur. Start bijeenkomst 11.00 uur. We kijken uit naar uw komst.
Met sportieve groet van de TC,
Bas Mol, Carl Flux en Ton Molenaar

De 1e editie van de GC&FC Olympia Zomercup
Op 30 juni jl. is de strijd losgebarsten om de Zomercup 2021, een onderling 7 tegen 7 toernooi
op woensdagavond voor de niet-selectie seniorenteams. Deze teams zijn door de Covid-19
beperkingen nauwelijks aan voetbal toegekomen afgelopen seizoen, dus de honger naar de bal
was groot. Alle zes seniorenteams doen mee aan dit toernooi waar het vooral gaat om
sportiviteit en gezelligheid. En na afloop is er eindelijk weer een drankje met de voetbalmaten in
ons fraaie clubhuis. Barmannen: Michel Heuvelman en Tom Roeloffs. Na drie speelrondes is
Zondag 3 koploper, maar de strijd is nog lang niet gestreden. Er zijn nog twee speelrondes te
gaan op 28 juli en 4 augustus voor de finales worden gespeeld en de prijzen worden
verdeeld……
Edo Neefjes, toernooileider

Alle O8/O9 spelers, leiders en
ouders trappen het seizoen af
met Generation Next
Zaterdag 28 augustus gaan onze jongste competitiespelers
om 9 uur het veld op. Om te gaan voetballen, maar ook om
kennis en afspraken te maken. De sportieve start van een
mooi seizoen! Parallel is er in het clubgebouw een programma
voor alle ouders van de O8 en O9 teams met informatie over
het seizoen. Maar waar ook kennis maken en afspraken
maken centraal staan. Zie ook het filmpje op Olympia
Facebook. Eind augustus volgt het programma voor 28/8 in de team-apps, coronaproof op de
landelijke regels van dat moment afgestemd.

Generation Next
= kennis maken in je team
= informatie en verwachtingen delen
= afspreken met elkaar hoe je er samen een heel leuk seizoen van wilt maken.
= de start van een sportief seizoen om plezier te hebben met elkaar en daardoor ook beter te
presteren!
Tip: maak een teamyell.
Bij oudere teams: wat ging voorheen goed (top) en wat kan beter en hoe (tip) en wat spreken
we daarover af?
Wil je hulp hierbij? Neem dan contact op met de werkgroep sportiviteit en respect.

De Seizoensgids 2021/2022
Tessa Schwering en Wilma Neefjes zijn de redactie van de komende seizoensgids. We werken
hierbij samen met Zpress, die de vormgeving en advertentiewerving op zich nemen.
Dit keer een gids waar het 135-jarig jubileum centraal zal staan. Om een mooie informatieve
gids te kunnen maken hebben we hulp van heel veel Olympianen nodig. Voor teamfoto's, voor
interviews, voor achtergrond-artikelen. De komende weken gaan we mensen benaderen. Dank
al vast voor je bijdrage!
PS Als je een makkelijke schrijver bent en het leuk vindt om onze redactie te versterken: neem
graag contact met ons op!
Tessa en Wilma: redactie@gcfc-olympia.nl

Competititeams en ander aanbod seizoen 2021/2022
We gaan het seizoen 2021 / 2022 in met de volgende KNVB competitieteams:
40 jeugdteams (waarvan 6 meidenteams. NIEUW!: MO19) op zaterdag
2 heren seniorenteams op zaterdag
3 heren seniorenteams in de O23 (NIEUW!) op zaterdag
5, mogelijk zelfs zes (NIEUW! Olympia5) heren seniorenteams op zondag
VR1 op zondag
3 teams in de KNVB 7x7 vrijdagavond competitie: VR1 (18+), VR30+1 (NIEUW!) en HE35+1
Alle competitieteams hebben een eigen pagina op de website met informatie over het team,
teamfoto, competitie indeling, programma, ... Je kunt hier als team ook wedstrijdverslagen,
foto's of andere berichten op laten plaatsen. Stuur dit dan naar: redactie@gcfc-olympia.nl
Daarnaast zijn ook wekelijks actief:
Voetbalschool (5/6 jaar)
35+ recreatief op vrijdag
Walking Football / Old Stars 1886 (60+)
Jeu de boulesgroep op woensdag
Wandelgroep op vrijdag
VoetbalFIT (NIEUW!)
Bij voldoende belangstelling wordt er ook een vrijdagavondgroep vrouwen recreatief gestart.

Het bestuur heeft voor het tweede jaar achtereen besloten de
contributie-bedragen voor komend seizoen niet te verhogen.
Ook omdat er in het afgelopen seizoen een gewijzigd
programma was door Covid-19 beperkingen. Normaliter wordt
de contributie jaarlijks wordt verhoogd met de CBS-index.
Er is wel een wijziging doorgevoerd voor de recreatieve 35+ voetballers. Daar blijft de seizoen
contributie €86 voor ouders van jeugdleden en Olympia vrijwilligers. Voor overige deelnemers
wordt die contributie €136 per seizoen.
We danken alle leden en onze sponsoren voor de ondersteuning van de club in de lastige
periode afgelopen jaar, waar de kosten grotendeels zijn doorgelopen maar we vooral door de
kantinesluiting veel inkomsten hebben gemist.
Het bestuur.

Rotterdampas & Volwassenenfonds
Voor wie een steuntje in de rug bij betalen van de contributie
en sportkleding nodig heeft
Ik, Gaby Dols, ben bij de Goudse pilot Volwassenenfonds en Rotterdampas en Kinderfonds
betrokken als contactpersoon bij (aan)vragen als secretaris bestuur van GC&FC Olympia.
Regelingen voor jeugd tot en met 17 jaar
In 2018 is in de gemeente Gouda de Rotterdampas met daar aan gekoppeld bij een minimapas
(inkomen lager dan 120% van de bijstandsnorm) 2 tegoedbonnen voor kinderen t/m 17
jaar geïntroduceerd. Ons bestuur heeft toen besloten, dat wij natuurlijk deze mogelijkheid aan
ouders van onze jeugdleden willen aanbieden. Met de tegoedbonnen kun je sindsdien de
contributie betalen.
Een mooie aanvulling hierop is het Kinderfonds van de Brede School. Benodigde sportkleding
- wedstrijdtenue Olympia (shirt, short, kousen), trainingspak, scheenbeschermers en
voetbalschoenen - kan met steun vanuit dit fonds worden aangeschaft.
Volwassenenfonds (voor 18 jaar en ouder)
De pilot Volwassenenfonds, gestart in 2021, hebben we actief gesteund vanuit Olympia vanaf
het initiaitief voorstel tot en met het samen met AV Gouda doen van een aanvraag bij de
Rabobank om ook een vergoeding van sportmaterialen te kunnen bieden via het
Volwassenenfonds. De vergoeding via het Volwassenenfonds is maximaal €250 voor de
contributie van een heel seizoen en maximaal €90 voor benodigde sportkleding/materialen.
Ik (Gaby) vind het belangrijk dat er een Volwassenenfonds en Rotterdampas/kindpas en
Kinderfonds is omdat naar mijn persoonlijke mening en ook die van de vereniging Olympia ieder
kind en volwassene in de gelegenheid moet worden gesteld om te kunnen sporten. Financiën
mogen hierbij absoluut geen belemmering zijn. Het is belangrijk dat deze mogelijkheden alom
bekend zijn. Ik merk dat, ondanks alle informatie vanuit Olympia, de mogelijkheden nog te
weinig bekendheid genieten bij onze leden.
Let op!
Helaas is ons administratie systeem er niet op ingesteld om gebruikers van bovenvermelde
regelingen geen factuur te sturen. Mocht u een factuur ontvangen en maakt u gebruik van een
van bovenvermelde regelingen èn is dit bekend bij mij, dan is deze factuur bestemd voor uw
eigen administratie en hoeft deze niet door u te worden betaald.
Hoort roep dit voort! Mocht je je herkennen in bovenvermelde informatie en of ken je iemand die
hiermee geholpen is, maak dan gebruik van die regeling!
Voor meer informatie kun je mij altijd bellen en of mailen. (06-13813366 of secretaris@gcfcolympia.nl). Zie ook de informatie onderaan de websitepagina lid worden. Uiteraard wordt alles
zeer vertrouwelijk behandeld.
Voor nu wens ik iedereen een veilige zomerstop toe en laten we hopen op een normaler
seizoen 2021/2022.
Met sportieve groet,
Gaby Dols, Secretaris Bestuur

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Nieuw e-mailadres?
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@gcfcolympia.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.

VoetbalFIT gaat door!
In september 2020 zijn we gestart met VoetbalFIT voor
vrouwen met steun van de Goudse Sportimpulsregeling. Een
activiteit waar conditie- en krachtoefeningen worden
gecombineerd met voetbal. Ruim 50 deelneemsters hebben
van deze nieuwe activiteit kunnen proeven. Van echt
voetballen is het na de de eerste weken pas in juni weer
gekomen door corona. Een enorm compliment aan de trainers
Lars, Annebel, Karin, Yvette en gasttrainers, en coördinatie door Eva opgevolgd door Jeske, die
binnen alle corona beperkingen veilig met een heel enthousiaste groep deelnemers deze
nieuwe activiteit hebben neergezet. Op 9 juli was de laatste trainingsavond. In de periode
september - december 2021 worden weer 15 trainingen VoetbalFIT op de donderdagavond
aangeboden. Zie de website voor informatie.

Per 1 juli je statiegeld doneren of
innen?
Met ingang van 1 juli 2021 is het statiegeldsysteem in
Nederland uitgebreid. Dit heeft ook gevolgen voor Olympia. Zo moet er statiegeld op kleine
plastic flesjes, zogenoemde petflesjes, worden betaald voor felsjes die we in de kantine
verkopen. Wij hebben het dan bijvoorbeeld over AA en de plastic flesjes water.
Op de frisdrank- en waterflessen van onder de 1 liter komt 15 cent statiegeld. De etiketten
worden voorzien van nieuwe EAN-codes en een statiegeldlogo.
Hoe gaat Olympia hier mee om?
Wij hebben de prijzen van petflesjes sinds 1 juli met vijftien cent verhoogd. Olympia moet
immers bij inkoop zelf ook statiegeld betalen.
Flesje leeg gedronken? Dan zijn er twee mogelijkheden om het gebruikte flesje te recyclen:
1. Je neemt het flesje mee naar huis en levert het in bij één van de vele inleverpunten die
bijvoorbeeld bij supermarkten worden ingericht. Je ontvangt dan bij dit inleverpunt je
betaalde statiegeld retour.
2. Je “doneert” het flesje aan Olympia. Olympia verzamelt deze flesjes in een speciaal daarvoor
bestemde container en levert ze centraal in. Hiervoor ontvangt Olympia de
statiegeldvergoeding.
Olympia betaalt geen statiegeld terug als je een flesje bij de bar inlevert. Als je het statiegeld
dus zelf terug wilt krijgen dan moet je het flesje dus meenemen naar huis.
Bestuur GC & FC Olympia
PS En natuurlijk bestaat er geen optie 3: de flesjes droppen op de plek waar je het toevallig leeg
hebt gedronken. We houden het terrein netjes met elkaar! In de vuilnisbak is dan een beter
alternatief, maar helpt het milieu niet.

De agenda juli - september 2021

Website Olympia Facebook Olympia Twitter Olympia Instagram Olympia YouTube Olympia LinkedIn

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.

