FC Landen
Beste ouders, beste spelers,
Het seizoen 2018-2019 loopt ten einde, het jeugdbestuur FC Landen is ondertussen druk bezig met
de voorbereiding van het seizoen 2019-2020. Graag informeren wij u omtrent de start van de
trainingen en de voorlopige voorbereiding voor onze jeugdspelers met onze eigen Zomercup, de
voorlopig geplande blokwedstrijden en onze infoavonden.
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De start van de trainingen:
U6 : start trainingen op maandag 5 augustus
U7 t.e.m U11: start trainingen op vrijdag 2 augustus
U12 t.e.m. U15 : start trainingen vanaf 29 juli
U16 & U17 : start trainingen vanaf 22 juli
Voorbereidingswedstrijden:

Nieuwsbrief
Mei 2019

Weekend van 3 & 4 augustus : Zomercup FC Landen
Weekend van 10 & 11 augustus : Bierbeek
Weekend van 17 & 18 augustus : Bregel Sport
Zaterdag 24 augustus: IP-voorbereidingstornooi provincie Limburg
Weekend van 31 augustus & 1 september : start competitie

Op vrijdag 21 juni om 18u30 organiseert FC Landen zijn infoavond voor de ouders en de spelers van
onze jeugdploegen. Deze infoavond zal doorgaan in de grote kantine van het stedelijk sportstadion.
Daar zullen de respectievelijke trainers voorgesteld worden en krijgen spelers de kans om kennis te
maken met hun trainer en geven de trainers de nodige praktische en sportieve informatie mee zoals
de trainingsdagen en uren samen met de sportieve opbouw van het nieuwe seizoen.
III.

Programma infoavond vrijdag 21 juni 2019

A. 18u30 tot 19u30 voor de categorieën van U6 tot U11
B. 20u00 tot 21u00 voor de categorieën van U12 tot U15
Nieuw is, dat de infoavond voor onze jeugdploegen U16 & U17 door zal gaan op donderdag 20 juni
2019. Een dagje vroeger en dit voor de infoavond van onze seniorsploegen.
IV.

Programma infoavond donderdag 20 juni 2019

A. 18u30 tot 19u45 voor U16 & U17
B. 20u00 tot 21u00 voor onze seniorselftallen
In afwachting hopen wij u via deze nieuwsbrief in kennis te hebben gesteld van de door u verwachte
informatie en wensen wij iedereen een goed einde van het seizoen en het schooljaar en zien we
elkaar weer op één van de vooropgestelde datums.
Met sportieve groeten.
Het Jeugdbestuur van FC Landen.

