Stichting Volleybal Promotie Limburg

Betreft: Uitnodiging introductietrainingen SVPL

Sittard/Heerlen, augustus 2018

Beste jeugdvolleyballers van Zuid-Limburg,
Wellicht hebben jullie al over ons gehoord: Stichting Volleybal Promotie Limburg. Wij zijn er voor
jullie, de jeugdvolleyballers van Zuid-Limburg. Jullie dreigen de dupe te worden van het wegvallen
van de Nevobo Regio- en RTC-trainingen. Binnen onze regio zijn er nu bijna geen mogelijkheden meer
om onder professionele begeleiding extra te trainen. Om dit toch te kunnen aanbieden aan onze
jeugdspelers, hebben wij met 8 verenigingen uit onze regio de Stichting VPL opgericht. En wij starten
in september met ons eerste seizoen. Daarbij zijn we trots dat we direct met trainingsgroepen
kunnen starten op 2 locaties en 3 verschillende dagen.
In dit eerste jaar zullen per trainingsdag 20 trainingen worden gegeven, verdeeld over het seizoen.
Onze trainingsdagen zijn:
-

-

Zaterdag, van 09.00 tot 11.30 uur in Sporthal A Gene Bek in Heerlen (Alleen jongens)
o Deze trainingen worden gegeven door Thijs Wenders en Tim Carati.
o Het adres is Sporthal A Gene Bek, Tacitusstraat 130, 6417 TZ Heerlen.
Dinsdag, van 16.00 uur tot 18.30 uur in de Trevianumhal in Sittard (Voornamelijk )
Zondag van 09.00 tot 11.30 uur in de Trevianumhal in Sittard (Voornamelijk meisjes)
o De dinsdag- en zondagtrainingen worden gegeven door Jérôme Houten.
o Het adres is Trevianum sporthal, Havikstraat 1, 6135 ED Sittard.

Vrijblijvende introductietrainingen
Omdat we ons realiseren dat wij een nieuw nog onbekend product aanbieden, willen we iedereen in
de gelegenheid stellen dit nieuwe product te leren kennen. Daarom hanteren wij per locatie de 1ste
en de 2de training als introductietraining. Hier kun je vrijblijvend naartoe komen om te ervaren of de
trainingen iets voor je zijn. Dus mocht je twijfelen of het iets voor je is, of wil je gewoon ervaren hoe
de trainingen zijn, kom dan op één van de genoemde locaties naar de introductietrainingen.
Wil je komen, stuur dan s.v.p. vooraf een e-mail naar aanmelden@svpl.nu. Schrijf in die mail:
-

je naam;
van welke club je bent;
je geboortedatum;
je spelniveau;
naar welke introductietrainingen je komt (dinsdag / zaterdag / zondag).

Voor de volledigheid onderstaand een overzicht van alle trainingsdata per locatie voor het hele
seizoen 2018 -2019. Zoals gezegd, de 1ste en 2de training van deze lijst zijn de introductietrainingen.

Trainingsdata 2018-2019 Volleybal Promotie Limburg
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Zaterdag

Zondag

Dinsdag

Sporthal A Gene Bek
09.00 uur tot 11.30 uur

Trevianumhal Sittard
09.00 tot 11.30 uur

Trevianumhal Sittard
16.00 tot 18.30 uur

23 september 2018
30 september 2018
7 oktober 2018
28 oktober 2018
4 november 2018
11 november 2018
25 november 2018
2 december 2018
9 december 2018
16 december 2018
13 januari 2019
20 januari 2019
27 januari 2019
10 februari 2019
17 februari 2019
24 februari 2019
17 maart 2019
24 maart 2019
7 april 2019
14 april 2019

18 september 2018
25 september 2018
2 oktober 2018
23 oktober 2018
30 oktober 2018
6 november 2018
20 november 2018
27 november 2018
4 december 2018
18 december 2018
15 januari 2019
22 januari 2019
29 januari 2019
12 februari 2019
19 februari 2019
26 februari 2019
12 maart 2019
26 maart 2019
9 april 2019
16 april 2019

22 september 2018
29 september 2018
6 oktober 2018
27 oktober 2018
3 november 2018
10 november 2018
24 november 2018
1 december 2018
8 december 2018
15 december 2018
12 januari 2019
19 januari 2019
26 januari 2019
9 februari 2019
16 februari 2019
9 maart 2019
16 maart 2019
23 maart 2019
6 april 2019
13 april 2019

Pas na deelname aan de introductietrainingen hoef je te beslissen of je verder gaat. In dat geval
vragen wij je om een aanmeldingsformulier in te vullen.
We hopen op een grote opkomst op de introductietrainingen, maar moeten vooraf wel melden: die
eerst komst, die eerst maalt. Mocht het aantal aanmeldingen groter zijn dan voor ons op dit moment
haalbaar, dan zullen we helaas mensen moeten teleurstellen. Dus meld je snel aan voor de
introductietrainingen van jouw keuze, dan zien wel elkaar daar!
Met sportieve groet,

Ron Janssen
Voorzitter SVPL

