Startdag Scheidsrechtersvereniging Walcheren: start het nieuwe seizoen met
kennis van alle nieuwe spelregels en in uitstekende conditie
Beste,
Op zondag 25 augustus organiseert Scheidsrechtersvereniging Walcheren voor het eerst een startdag
in aanloop naar het nieuwe voetbalseizoen.
Wat kan je verwachten als je erbij bent op 25 augustus?
• Ontvangst met koffie/ thee
• Uitleg over alle spelregelwijzigingen door een KNVB docent
• Training op kunstgras door gediplomeerd trainer, voor alle leeftijden en niveaus geschikt
• Mogelijkheid tot omkleden en douchen voor / na training
• Lunchbuffet met diverse broodsoorten en beleg
• Interactief middagprogramma
• Uitgebreid de mogelijkheid om met collega’s bij te praten over onze mooie hobby/ sport
Voor wie?
Uiteraard voor onze eigen leden en donateurs, maar daarnaast zijn alle leden van onze
zusterverenigingen Noord- en Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen van harte welkom.
Ook schrijven we alle Walcherse voetbalclubs aan en nodigen we hun verenigingsscheidsrechters uit.
Tenslotte zijn sportjournalisten uit Zeeland uitgenodigd om de spelregelkennis bij te spijkeren en een
inkijkje te krijgen in de wereld van arbitrage.
Waar?
Clubhuis SV Walcheren, Olympiaweg 9, 4383 BB Vlissingen.
Datum en tijd?
Zondag 25 augustus 2019, 9:00 – 16:30 uur
Kosten?
Kosten voor trainingsveld, douchen en koffie/thee bij ontvangst neemt Scheidsrechtersvereniging
Walcheren op zich. Kosten voor lunchbuffet zijn €5,50 per persoon. Drinken gedurende de dag is
voor eigen rekening.
Vooraf opgeven
Om een goede inschatting te kunnen maken van het aantal deelnemers moet er vooraf worden
opgegeven. Dit in verband met inkopen voor het lunchbuffet en voorbereiden van de andere
activiteiten. Opgeven moet uiterlijk zaterdag 10 augustus en kan door een mail te sturen naar onze
secretaris: matthijsjobse@outlook.com
Wat levert deze startdag jou op?
Een hele gezellige dag met veel andere scheidsrechters, assistenten en rapporteurs. Een goede
training door een ervaren en gediplomeerd trainer. En uiteraard alle kennis over de vele
spelregelwijzigingen en hoe deze toegepast moeten worden. De perfecte voorbereiding op het
nieuwe voetbalseizoen dus!
We hopen jou en vele anderen te mogen verwelkomen deze dag!
Bestuur Scheidsrechtersvereniging Walcheren

