
Beste ouders, verzorgers van onze jongste jeugd,

De jongste jeugd teamindeling van uw kind is zichtbaar in de beveiligde sectie van mijn push op onze
website. Inloggen kan via het lidmaatschapsnummer en het bijbehorende paswoord. Voor nieuwe
leden heeft u dit ontvangen na de inschrijving via een e-mail.
De indeling voor de Jeugd zal ook hier zichtbaar zijn uiterlijk 10 juni.
Team apps zullen via de coach aangemaakt worden zorg dat uw gegevens zo spoedig mogelijk
bekend zijn bij de coach van uw kind.

Het goede nieuws is dat we in de nieuwe teamindeling gaan deelnemen aan de KNHB
regiocompetitie die reeds start op 12 juni. Vervolgd met speelrondes op 19 en 26 juni. We zullen met
de jongste jeugd het seizoen afsluiten met onderlinge wedstrijden op 4 Juli.
Het wedstrijdprogramma dient u op te zoeken via de tegel op onze website.
Let erop dat u het wedstrijdprogramma op de website gebruikt en niet de Push App. Het huidige
seizoen is nog niet afgesloten in de ledenadministratie daardoor is de informatie in de Push App niet
correct.

De keepersuitrusting zal voor de jongens en meisjes 8-tallen geleend worden van de huidige 6-tallen
teams. Op de 17e juli dienen deze uitrustingen weer ingeleverd worden zoals aangekondigd op de
website bij de materiaalcommissie.
De meisjes en jongens 6-tallen coaches dienen op vrijdag 11 juni al hun ‘21-’22 keepersuitrusting op
te halen. Hiervoor dient een borg van €40,-, contant te worden voldaan.

In de week van de 14 Juni gaan we zoals reeds eerder gemeld weer trainen. Hierover wordt u nog
nader geïnformeerd via Ernestine Schonk (ernestine@push.nl) onze trainingscoördinator.

Bezwaren en of vragen over de teamindeling graag zo spoedig mogelijk schriftelijk indienen bij
push.bramvisser@gmail.com voor Jongste Jeugd en bij teun@push.nl voor Jeugd indeling. Voor
jongste jeugd loopt bezwaar periode t/m 28 juni. Voor jeugd t/m 12 juni. Via de lijn coördinator wordt
in overleg gesprek gepland in de week van 5 juli voor jongste jeugd. Voor de jeugd is dit in de week
van 14 juni.

Namens de Jongste Jeugd Commissie hoop ik u voldoende te hebben geïnformeerd.

B.H.V. Push

Bram Visser
Voorzitter Jongste Jeugd
push.bramvisser@gmail.com
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