Dordrecht, Juli 2019

Beste voetbalsters en ouders/verzorgers van de voetbalsters,

Even een tussendoorbericht in de zomermaanden.
De afgelopen tijd is er overleg geweest met een aantal Dordtse clubs en met twee
enthousiaste dames van Dordt Sport. Dordt Sport is volop bezig om het meidenvoetbal te
promoten, de komende tijd kunnen we een aantal leuke acties verwachten:
In de zomervakantie, op 21 augustus, wordt een zaalvoetbaltoernooi georganiseerd. Hou
de website van Dordt Sport in de gaten : www.dordtsport.nl. Inschrijven gaat via de
website.
In de nationale sportweek wordt er een meidenvoetbalmiddag/avond georganiseerd bij
GSC/ODS op vrijdag 20 september. Doelgroep zijn de meiden van 7 -15 jaar.
Voor beide acties is het de bedoeling dat zoveel mogelijk meiden van Oranje Wit (en de
andere deelnemende clubs) zich aanmelden en liefst zoveel mogelijk vriendinnen
meenemen!!
Dordt Sport is ook van plan om een Cruyff Court evenement organiseren.
Dat kunnen ze echter niet zonder hulp! Ze zoeken daarvoor andere meiden in de leeftijd van
14 t/m 21 jaar om daarbij te helpen. Om de deelnemende meiden zo goed mogelijk voor te
bereiden wordt er dan een traject gestart om hen daarin te begeleiden. Dat traject bestaat uit
ongeveer 6 bijeenkomsten, gevold door het Cruyff Court evenement. Dit traject doe je
samen met een aantal andere meiden van andere voetbalclubs, totaal ongeveer 10
deelnemers. Erg leuk voor de onderlinge contacten en je kan dit vaak ook gebruiken voor
school voor praktijkstages!
Er wordt geprobeerd om in de herfstvakantie een eerste evenement te organiseren.
Wil je meedoen, meld je aan bij Jaco, stuur een appie naar 06-22552918, liefst voor 21
augustus.
We zijn benieuwd hoe dit gaat lopen en als er bij de deelnemende clubs veel meer meiden
mee willen doen, kan er later in het jaar nogmaals een opleidingstraject starten. Voor meer
informatie, zie hieronder.

Meer informatie over dit traject:
Heroes of the Cruyff Courts is een project van de Cruyff Foundation. Deze foundation geeft
kinderen de ruimte om te sporten en zich te ontwikkelen. Daarbij mikken we op de fysieke
ontwikkeling, maar zeker ook op de mentale ontwikkeling van zowel kinderen als jongeren.
Het programma Heroes of the Cruyff Courts is ontwikkeld om aan deze beide behoeften te
voldoen.
Heroes of the Cruyff Courts heeft als doel jongeren (14 t/m 21 jaar) een rolmodel te laten zijn
voor hun wijk en ze langdurig betrokken te houden bij zowel de wijk als het Cruyff Court.
Door het organiseren van evenementen krijgen jongeren de kans hun talenten te ontdekken
en ontwikkelen en worden ze uitgedaagd iets te ondernemen wat nieuw voor hen is.
De jongeren uit de buurt die het evenement organiseren, ontvangen een Heroes t-shirt en
een trui van de Cruyff Foundation.
https://www.youtube.com/watch?v=dYssCn-FMOo&feature=youtu.be
Het traject duurt 8 weken, 6 bijeenkomsten waarbij wij je leren hoe je een evenement opzet,
het evenement zelf en de evaluatie. Deelname is gratis

Een sportieve groet,
en een fijne vakantie!
Jaco Nieuwkoop & Joke Snijders

