Informatie 13 t/m 18 jaar
Beste voetballer,
Leuk dat je geïnteresseerd bent in de voetbalclub GRC Groningen. GRC Groningen is een
fantastische actieve club met een grote historie en meer dan 500 leden. Dit betekent dat
er van jong tot oud voor iedereen op alle niveaus gevoetbald kan worden. Voor de jeugd
worden er naast competitie en training diverse activiteiten georganiseerd. Daarbij is het
voor mensen uit Groningen Zuid, qua ligging, de ideale club om te komen voetballen.
Voor jeugd beschikken wij over ca. 25 jeugdteams in de leeftijdsklassen van A tot MP.
Voor seizoen 2013-2014 zijn de leeftijdsklassen van 12 t/m 18 jarigen als volgt bepaald:
C
geboren in 2001, 2000
B
1999, 1998
A
1997, 1996
Wat hebben wij te bieden voor jeugd van 12 t/m 18 jaar?
 Competitie veldvoetbal (ca. 18 tot 22 wedstrijden)
 Training (2x per week)
 Oliebollentoernooi (zaal)
 Voetbaltoernooi
 Gebruik van shirt (tegen geringe kosten)
 Slotdagen met activiteiten
 Schitterende nieuwe accommodatie
 Een echte voetbalsfeer mede door aanwezigheid van de FC Groningen
jeugdafdeling op het park.
Als proef kan je 3x meetrainen, daarna verwachten wij dat je een beslissing hebt kunnen
nemen om al dan niet lid te worden. Lid worden kan door inlevering van het
aanmeldformulier in de kantine, bij de trainer of volgens de procedure op de website van
GRC. Een aanmeldformulier is verkrijgbaar in de kantine of te downloaden via de
website.
Als nieuw jeugdlid zijn er een aantal mogelijkheden/situaties:
1. Je wilt graag competitie spelen.
2. Je wilt competitie spelen, maar er is nog geen mogelijkheid tot competitie
spelen.
1) Competitie spelen kan. In de A, B, C-jeugd wordt een volle competitie afgewerkt. Wil
je meedoen? Dan is het belangrijk dat je dit de eerste training(en) na de
zomervakantie aangeeft. De competitie begint namelijk begin september en de
nieuwste leden moeten nog worden ingedeeld.
2) Wanneer een jeugdlid zich aanmeldt tijdens de competitie wordt er gekeken of er nog
een plek vrij is in een team. Is dit niet het geval dan zal er gewacht moeten worden
tot er een nieuwe competitie begint of dat er op een andere manier een plekje vrij
komt. Tot die tijd ben jij NSL (niet spelend lid). Je kan dan wel aan alle andere
activiteiten deelnemen.
Voor meer informatie zie www.grcgroningen.nl
Vragen? Mailt u dan naar jeugdcommissie@grcgroningen.nl
Voetbalclub GRC wenst jou veel voetbalplezier!

