JE KUNT BETER TEN ONDER GAAN MET JE EIGEN VISIE DAN MET DE VISIE VAN EEN ANDER.
Informatieboek KOvoetbalschool 2022

Locatie:
Voetbalvereniging VV Doetinchem
Bezelhorstweg 85, 7009 KK in Doetinchem
Vrijdagavond
18:00-19:00 (onderbouw)
19:00-20:00 (bovenbouw)

Zondagochtend
11:00-12:00 (individuele training)

JE KUNT BETER TEN ONDER GAAN MET JE EIGEN VISIE DAN MET DE VISIE VAN EEN ANDER.

INFORMATIE
Welkom
Welkom bij KOvoetbalschool. Elke vrijdagavond trainen wij op de velden van VV Doetinchem. Doel: Iedere
speler die traint bij KOvoetbalschool een completere/betere voetballer maken. En dat lukt. Wij hopen u
daarom op de vrijdagavond te mogen verwelkomen!

Doetinchem
Per 15 oktober 2021 zijn wij van start gegaan in Doetinchem. We trainen bij voetbalvereniging VV
Doetinchem. De trainingen zullen bij VV Doetinchem plaatsvinden op de vrijdagavond en in overleg op de
zondagochtend. De nieuwe leden die zich inschrijven ontvangen een Trainingspak, Tenue en gripsokken.
Dit zit in de prijs inbegrepen.

Gratis proeftraining
Iedereen die geïnteresseerd is in de KOvoetbalschool heeft recht op één proefles. Dit is geheel
vrijblijvend en er zijn dus geen kosten aan verbonden. Het enige wat ik vraag is om het
aanmeldingsformulier op onze website volledig in te vullen.

Kosten
Het bedrag per training bedraagt € 12,50- euro. Je kunt kiezen tussen (5) (10) (15) en een hele module
(20 trainingen) of losse lessen.
Wil je toch liever individueel trainen dat kan! In overleg is het ook mogelijk om 1 op 1 te krijgen. Het
bedrag daarvoor is € 20,- euro.
Bij afname van een module ontvangt de deelnemer een trainingspak, tenue, gripsokken en certificaat dit
zit in de prijs inbegrepen. (Eenmalig € 64,99- euro). Om de voetbalschool zo goed mogelijk te laten
functioneren, verzoek wij jullie om het trainingspak van de voetbalschool aan te trekken tijdens het
trainen!

Aanwezigheid
Gelieve 5-10 minuten vóór aanvang trainingen aanwezig zijn. Elke training starten we centraal en
eindigen we centraal. Tijdens de afsluiting worden de aandachtspunten van de getrainde thema’s
besproken.

Afmelden
Horen we graag tijdig wanneer iemand niet aanwezig kan zijn. Dat kan door te bellen of appen naar:
0642115777
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Doetinchem
TRAININGSDATA | VRIJDAGAVOND
Mei

Juni
6
13
20

Juli
3
10
17
24

1
8
15

Augustus
19
26

September
2
9
16
23
30

Augustus
21
28

September
4
11
18
25

TRAININGSDATA | Zondagochtend
Mei

Juni
1
8
15
22
29

Juli
12
19
26

3
10
17

LEEFTIJD INDELINGEN EN TIJDEN
GROEPEN
VRIJDAGAVOND
1
2

NIVEAU

TIJD

O6/O12
O13/O17

18:00-19:00
19:00-20:00

Individuele
NIVEAU
training
ZONDAGOCHTEND
1
O6/O12
2
O13/O17

TIJD
10:00-11:00
11:00-12:00
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Groepen en Teams
De trainingen van de voetbalschool zijn voor jongens en meisjes tussen de 6 en de 17 jaar. Je hoeft niet per
se lid te zijn van een voetbalvereniging. De groepen worden zo goed mogelijk ingedeeld naar leeftijd en
niveau per groep zitten er maximaal 6-8 spelers

Toestemmingsverklaring gebruik foto’s en beeldmateriaal
De voetbalschool zo goed mogelijk te laten functioneren, willen ik u vragen of u akkoord gaat met
betrekking tot het maken van foto’s en video’s en het plaatsen van dit op Social Media.

Het persoonlijk ontwikkelingsplan
Om onze Voetbalschool zo goed mogelijk te laten functioneren gaan wij met de spelers een popgesprek
houden. In dit gesprek komen er een aantal vragen naar voren, hiermee kunnen wij zowel de spelers als
de voetbalschool verder ontwikkelen. De vragen bestaan uit: 1. Waar wil jij de komende tijd aan gaan
werken? 2. Wat wil jij verbeteren bij KOvoetbalschool? 3. Wat is jouw doel? 4. Wat verwacht je van ons?
Dit duurt +- 15 minuten. Halverwege van het seizoen komt er een tussen evaluatie. En als laatst het eind
gesprek, daar wordt besproken over hoe zijn trainingen is gegaan. o.a. Wat neem jij mee naar je eigen
club? Waarom neem jij dat mee? Wat heb jij geleerd? Etc.

Wedstrijden
Halverwege van het jaar, (minst bij zo veel aanmeldingen) gaat de KOvoetbalschool wedstrijden spelen
tegen verschillende ploegen rondom Doetinchem.

Certificaat
Elke deelnemer/deelneemster krijgt na afronding van zijn trainingen een certificaat.

