Beste ouders, beste speler,

Misschien hebben jullie het nieuws al gehoord of misschien nog niet? Daarom willen wij jullie persoonlijk op de hoogte
brengen.
De voetbalclubs Zeveren Sportief en Eendracht Vinkt gaan een samenwerking opstarten voor alle jeugdreeksen vanaf
U-6 tot en met U-17. Bedoeling is om een lange-termijn-visie op te stellen, zodat alle jongeren uit de buurt steeds
terecht kunnen in eigen regio.
We willen het lokale karakter van de eigen voetbalclubs zoveel mogelijk behouden. De doelstelling is om in elke
categorie met 2 ploegen te kunnen inschrijven en dit lijkt aardig te lukken. De spelers die de ene club op overschot heeft
(vb. bij de duiveltjes 2 spelers voor ploeg 1 t.o.v. 6 duiveltjes voor ploeg 2) kunnen terecht bij de andere club en
omgekeerd. De samenwerking zou via een officieel akkoord van de Belgische voetbalbond in werking treden, dat wil
zeggen dat de spelers, trainers en afgevaardigden tijdens het seizoen zowel kunnen spelen bij Vinkt of Zeveren in hun
leeftijdsgroep maar lid blijven van hun eigen club.
Momenteel zijn we druk bezig om voldoende spelers aan te sluiten voor de categorieën U-13 en U-15. Mits nog een paar
spelers extra kunnen we 2 ploegen U-13 aan de start van de competitie brengen. Voor de U-15 zoeken we nog naar
meerdere spelers. Als alternatief kijken we ook uit naar een aantal spelers U-13 die de uitdaging wensen aan te gaan om
zich te meten met een hogere leeftijdscategorie. Zoals al in het verleden het geval was, krijgen alle spelers voldoende
speelkansen!
Beide besturen, alsook de jeugdtrainers, staan achter dit project! Het is de ideale mogelijkheid voor beide verenigingen
om op lange termijn verder te werken aan de jeugdwerking in eigen regio en hopelijk kunnen jullie zich dan ook vinden
in deze samenwerking voor de jeugd, door al in te tekenen voor volgend seizoen.
Dit alles zal op een gezamenlijke vergadering nader worden toegelicht en besproken worden, deze zal plaats vinden in
de laatste week van maart 2012. Wij houden jullie verder op de hoogte.
Mochten jullie ondertussen vragen hebben betreffende dit project, aarzel dan niet om ons contacteren.
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