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Algemeen

In dit stuk zullen we kort toelichten hoe het einde van het seizoen verder zal verlopen. We geven hiermee ook een klein beetje
inzicht in welke berichten iedereen van ons kan verwachten de komende tijd en overige noemenswaardige zaken.

Belangrijke data

Deze data zijn belangrijk om te benoemen:

15-06-2022 Sluitingsdatum overschrijvingen
Mocht je overwegen over te stappen naar EMOS (of van EMOS naar een andere vereniging) is het
van belang dit voor 15-06-2022 23:59 uur af te ronden. Na deze datum kan dit alleen nog voor de
B-categorie en met medewerking van de vereniging waar je vertrekt. Ook kunnen er extra kosten
van toepassing zijn.

20-06-2022 Definitieve inschrijvingen bij de KNVB
Uiterlijk 20-06-20 zullen we alle teams bij de KNVB inschrijven, zowel voor de vrijdag, zaterdag en zondag.
Logischerwijs is dit pas na de sluitingsdatum van de overschrijvingen, omdat we dan eigenlijk pas weten wie er
volgend seizoen bij EMOS zal voetballen.

Week 25 Bekendmaking voorlopige teamsamenstellingen
In deze week van 20 tot 26 juni zullen we proberen alle voorlopige teamsamenstellingen bekend te maken.
Ook hierbij zijn we wederom afhankelijk van de sluitingsdatum inzake overschrijvingen. We kunnen ook niet
genoeg benadrukken dat dit voorlopige samenstellingen zijn en dat deze nog wel kunnen wijzigen tot de
definitieve selecties vlak voor aanvang van het seizoen.

Week 25 Laatste trainingsweek jeugd
In week 25 vinden de laatste trainingen plaats, in overleg met de trainer(s) kan het zijn dat enkele groepen al
een week eerder starten en/of dat er één keer i.p.v. twee keer per weer getraind zal worden tot die tijd.

Week 33 Opstart nieuwe seizoen bovenbouw
In week 33 zullen de JO13 t/m JO19 starten met de trainingen. De exacte trainingsdagen en-tijden zijn nog
nader te bepalen en worden op een later tijdstip gecommuniceerd.

Week 34 Opstart nieuwe seizoen onderbouw
In week 34 zullen de JO7 t/m JO12 starten met de trainingen. Ook hier zijn de exacte trainingsdagen en-tijden
nog nader te bepalen en worden op een later tijdstip gecommuniceerd.

03-09-2022 Start competitie
In het weekend van 3 en 4 september beginnen de competities al weer, dit is exact een week na einde van de
schoolvakanties. Mede om deze reden starten we in de vakantieperiode al met trainen, om toch in ieder geval
met een deel van de groep alvast toe te werken naar het nieuwe seizoen. In de week die hieraan voorafgaat
zullen we ook de definitieve teamsamenstellingen bekendmaken.

Zoals je ziet is er voor ons de komende periode nog genoeg te doen. In de tussentijd zijn we ook nog op zoek naar enkele trainers
en assistent-trainers. Mocht u hier wellicht interesse in hebben, horen wij dat graag!
We hopen jullie via deze weg voldoende te hebben geïnformeerd, mochten er onverhoopt nog vragen zijn, neemt u gerust contact
met ons op, bij voorkeur via email: vtz@emos.nl.

Sportieve groeten van VTZ!
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