Jeugdnieuws
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De nieuwe spelersshirt, rokjes/broekjes voor de jeugd zijn binnen gekomen. Alle jeugdleden vanaf U10
tem U19 zullen dus een nieuwe outfit krijgen. Voor aanvang van het nieuwe seizoen. Hiervoor werden een
aantal data voorzien.
Peggy, die dit alles in goede banen zal leiden, zal op vrijdag 19/08, vrijdag 26/08 en vrijdag 02/09 tussen
18 en 20 uur ter beschikking zijn om de omruil van oude outfit naar de nieuwe vlot te laten verlopen.

Wij willen dan ook alle jeugdleden vragen dat ze hun shirt en hun broekje/rokje meebrengen naar sikopi
tijdens die vrijdagavonden en dan zal Peggy er voor zorgen dat U het nieuwe krijgt bij inlevering van het
oude.
Daar halfweg vorig seizoen de U12-U14 en U16 reeds een nieuwe short/rokje kregen, zal bij die personen
enkel de wedstrijdshirt omgeruild worden. Maar toch zouden we U willen verzoeken de complete outfit
mee te brengen, zodat Peggy nog een keer een extra controle kan doen, zodat iedereen de juiste kledij heeft.
Daar er dit seizoen veel jeugdleden doorschuiven naar een nieuwe categorie, kan het zijn dat er jeugdleden
nog geen spelersoutfit in hun bezit hebben. Deze zullen dan een complet pakket krijgen, namelijk trainingspak, shirt, rokje/broekje. Maar hiervoor moeten ze dan wel een waarborg van 50 euro (waarborg die
terugbetaald wordt indien het pakket in goede staat terug wordt ingeleverd, indien speler besluit te stoppen
bij sikopi) betalen. Dit kan zowel cash als via een overschrijving op het sikopirekeningnummer met de
vermelding “waarborg spelersoutfit” en naam van de speler waarover het gaat.
Om het niet nodeloos ingewikkeld te maken, verwachten we elk jeugdlid met zijn shirt, rokje/broekje op
vrijdag 19/08, vrijdag 26/08 of vrijdag 02/09 op de training, zodat ze zich kunnen aanmelden bij Peggy en
hun oude kledij kan vervangen worden door nieuwe.
Begin september zijn de nationale jeugddagen, waarop onze jeugdploegen zich moeten kwalificeren voor
de volgende competitie. En wij zouden dan ook heel graag hebben dat ALLE jeugdleden in het nieuwe uniform aantreden. Het nieuwe shirt is zwaar afwijkend van het huidige, dus doe U best om te zorgen dat je
op tijd omruilt en je niet als een vreemde eend tussen Uw ploeggenoten staat.
Dank voor Uw medewerking.

