
Beste Jeugdleden, 
 
Nu het coronavirus langzaam op zijn retour lijkt te zijn en we sinds 4 mei weer lekker aan het trainen 
zijn gegaan durven we als jeugdcommissie ook alweer vooruit te gaan plannen. 
 
Onderstaand treffen jullie een overzicht van alle activiteiten die we gaan plannen: 
 
Jeugdkamp 
De eerste activiteit staat gepland op zaterdag 27 juni en eindigt op zondag 28 juni 2020 namelijk het 
JEUGDKAMP. Alle kinderen tot een met de JO13 mogen hier aan deelnemen. Dit zal net zoals alle 
andere jaren een geweldig weekend worden. 
 
Jeugdtalentendag 
Op zaterdag 29 augustus 2020 wordt de jaarlijkse jeugdtalentendag georganiseerd. Op deze dag 
strijden alle jeugdleden van V.V. Gassel tegen elkaar om de bestaande records te verbreken en zullen 
er een aantal verrassende elementen worden toegevoegd. 
 
Voetbalschool 
Een aantal maanden geleden waren we zover dat de voetbalschool “we love voetbal” een aantal 
trainingen zou komen verzorgen. Helaas gooide op dat moment het Coronavirus de plannen door 
elkaar. Nu zijn we wederom met deze organisatie in gesprek om de voetbaltrainingen op onze eigen 
voetbalvelden te komen verzorgen. Zodra de datums bekend zijn worden jullie geïnformeerd. 
 
Sinterklaas 
Eind november zal Sinterklaas samen met zijn pieten, voor onze jongste jeugdleden, weer ons 
sportpark komen bezoeken. Hierbij zullen onze jongste jongens en meisjes worden verwend met 
snoepgoed, een leuk cadeau en een gezellige middag. 
 
Voetballen in de zaal 
Ook in de winterstop hoeven we niet stil te gaan zitten en kunnen alle jeugdteams weer lekker de 
zaal in om te gaan voetballen.  
 
Trainen als een prof 
Na het succes van vorig jaar willen we ook komend seizoen deze geweldig clinic gaan herhalen. Alle 
jeugdleden kunnen onder begeleiding van professionele coaches eens ervaren hoe het is om als een 
professioneel voetballer te trainen. Hiermee zullen ze door nieuwe oefenstof worden uitgedaagd. 
 
Toernooitjes 
Door het hele jaar heen zullen er toernooitjes worden georganiseerd waaraan een speciaal thema 
ten grondslag ligt. Ook zal er gekeken worden of we deel kunnen nemen aan leuke toernooitjes die 
buiten Gassel worden georganiseerd. 
 
Wij hopen dat jullie net zo enthousiast worden van dit programma als wij. Indien ouders graag willen 
ondersteunen bij een van bovenstaande activiteiten dan wordt dit zeer gewaardeerd en neem dan 
contact op met Bart Loeffen: 06-29095109. 
 
Sportieve Groet, 
De Jeugdcommissie. 


