Activiteitenkalender de Leeuwarder Zwaluwen (seizoen 2017/2018)
Activiteiten
Amateurconvenant SCC:
 ballenjongens/-meisjes
 line-up SCC of gasten
 vrijkaarten SCC – N.E.C.
 toernooi in stadion
Keeper Academy

Periode/datum

Doelgroepen

Omschrijving

Contact 1

Per half seizoen
1-2x per seizoen
Vrijdag 16 maart 2018
Dagdeel zaterdag in mei/juni

JO11 t/m JO15 en MO11 t/m MO13
JO11 en MO11
Jeugd
JO11-1

Onze vereniging is Amateurpartner van SC Cambuur. Jeugdteams van onze vereniging worden daarom in een seizoen voor meerdere
activiteiten uitgenodigd, zoals 30 vrijkaarten voor een wedstrijd (incl. ouders en 2 begeleiders), ballenjongens/-meisjes, line-up tijdens
een thuiswedstrijd van SC Cambuur (met Cambuur-spelers, spelers tegenstander en/of arbitraal trio) en het Amateurpartner
Kampioenschap in het SC Cambuur Stadion.

Jeugdbestuur

Wekelijks
2-wekelijks

Grote Clubactie

Jeugd

Fietsverlichtingscampagne

Start zaterdag 16 september
2017
Donderdag 2 november 2017

Flower Power Party

Zaterdag 25 november

Leden en niet-leden

Sinterklaasfeest

Vrijdag 1 december 2017

Jeugdzaalvoetbalcompetitie

Zaterdags 16 december 2017
t/m 3 februari 2018
Poulewedstrijden op 1 dag in
Kerstvakantie, finaledag
poulewinnaars op zaterdag 6
januari 2018 te Franeker
Zaterdag 30 december 2017
Zaterdag 6 januari 2018

JO6, JO7, JO8 en JO9 (voor jongens en
meiden geboren na 1-8-2009)
JO8, JO9, JO10, JO11, JO13 (in 2e, 3e of
4e klasse), MO11 en MO13
JO13 (in 3e divisie, hoofd- of 1e klasse),
JO15, JO17 en JO19
MO15, MO17 en MO19

Met de Keeper Academy willen wij onze keepertrainingen verder verbeteren en keepers evenveel aandacht geven als niet-keepers. Er
zijn aparte groepen voor onder-, midden- en bovenbouw. De Keeper Academy start vanaf de 3e week na de zomervakantie.
JO11- en MO11-pupillen alsook ouders/verzorgers wonen een thuiswedstrijd van de 1e selectie bij (reguliere competitie), worden
ontvangen in bestuurskamer, de pupil mag in de line-up, krijgt een leuk aandenken en zijn/haar foto kan op de site worden geplaatst.
Deze landelijke actie is de belangrijkste actie voor extra opbrengsten voor jeugdactiviteiten. Er worden loten voor € 3 per stuk verkocht,
waarvan maar liefst 80% naar de vereniging gaat en de rest is voor prijzen voor de kopers. Jaarlijks is deze actie goed voor ca. € 3.000!
Op de fiets naar trainingen en wedstrijden is goed voor je conditie én het milieu. Maar nu het donker wordt, kan fietsen ook onveiliger
zijn; regelmatig zien wij kapotte of ontbrekende fietsverlichting. Daarom controleren vrijwilligers i.s.m. de Fietsersbond de
fietsverlichting op twee avonden. Mocht het licht stuk zijn, dan krijg je van ons eenmalig een nieuw lampje, dat je er zelf op mag zetten.
De feestcommissie organiseert een Flower Power Party in het clubhuis voor iedereen die wel van een feestje terug in de tijd houdt. De
aanvang van de party is 20:00 uur. Come dressed in flower power clothes and get a free drink!
Sinterklaas en zijn Pieten komen ieder jaar ook in ’t Zwaluwennest van 16.00-17.30 uur.

Edwin Nieuwland

Pupil v/d Week

Jeugd en Vrouwen (onderverdeling in
onder-, midden- en bovenbouw)
JO11 en MO11

Kerstzaalvoetbaltoernooi

Oudejaarsborrel
Nieuwjaarsreceptie
Zaaltechniektraining

Leden, donateurs, sponsors, ouders e.a.
Leden, donateurs, sponsors, ouders e.a.

Snertactie

12, 19 en 26 januari en 2 en 9
februari 2018
Na de jaarwisseling

JO7, JO9 en JO11
MO11 en MO13
Leden en bewoners omliggende wijken

Pub-Quiz

Januari/februari 2018

Leden en niet-leden

Gezamenlijke huldiging
najaars- en zaalkampioenen

Februari/maart 2018

Jeugd

Klaverjassen
Meisjes
schoolvoetbaltoernooi
Veldtoernooien andere clubs
Univé-Voetbaldagen

Maart 2018
Woensdag 18 april 2018
(datum onder voorbehoud)
April t/m juni 2018
30 april t/m 2 mei 2018
(in Meivakantie)

Slotdag

Zaterdag 23 juni 2018
(in week na eventuele
nacompetities)

Leden & niet-leden
Meisjes uit groepen 7 en 8 basisscholen
Leeuwarden e.o.
Jeugd
JO7, JO9, JO11 en JO13
MO11 en MO13
(leden én niet-leden)
Jeugd & Senioren

(incl. huldiging
voorjaarskampioenen)
Gothia Cup in Göteborg
(Zweden)

1

Jeugd

15-21 juli 2018
(week vóór zomervakantie)

JO11, JO13, JO15, JO17 en JO19
MO11, MO13 en MO15

Voor de overige teams is er deze zaalcompetitie tegen teams uit Leeuwarden e.o.. Het gaat om maximaal 5 zaterdagen 2 wedstrijden
(5tegen5 inclusief keeper). Soms speel je in verschillende zalen in Leeuwarden e.o.. Inschrijving tot 13 oktober door de vereniging.
Alleen voor pupillen- en juniorenteams uit deze categorieën staat dit toernooi in de Kerstvakantie open voor inschrijving (5tegen5
inclusief keeper). De poulewedstrijden vinden plaats op: woensdag 27 december tot en met zaterdag 30 december 2017 en dinsdag 2
januari tot en met donderdag 4 januari 2018. De finaledag waar per rayon één team per leeftijdscategorie zich voor plaatst, is op
zaterdag 6 januari 2018 in Franeker. Inschrijving kan tot 13 oktober en gebeurt door de vereniging in overleg met de betreffende teams.
Met een hapje, drankje én muziek wordt het voetbaljaar afgesloten. Vanaf 16.00 uur is iedereen van harte welkom in ’t Zwaluwennest.
Op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar zal de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie worden gehouden. Een mooie gelegenheid om elkaar een
sportief en gezond 2018 toe te wensen. Het bestuur ontvangt u graag vanaf 16.00 uur in ons clubhuis ’t Zwaluwnest.
5x trainen voor € 20 op vrijdagnamiddag. Maximaal ca. 45 deelnemers (d.i. 20-25 per trainingsuur). Voor jeugdleden die lid zijn met hulp
van Stichting Leergeld of Jeugdsportfonds Friesland is deelname gratis.
Evenals in het verleden zal er dit seizoen weer een snertactie worden gehouden. Jeugdspelers vanaf JO13 gaan onder begeleiding met
ingevroren snert langs de deuren in omliggende wijken. Nadere informatie omtrent data, et cetera volgt via onze website en
vanzelfsprekend worden betrokkenen ook persoonlijk geïnformeerd. Opbrengst komt ten goede aan onze jeugdafdeling.
Teams van maximaal 5 personen – mannen-, vrouwen- en mix-teams – gaan de strijd aan: wie haalt na 8 rondes met kennis- en
muziekvragen de meesten punten? Deelname € 5 p.p., waarvan leuke prijzen beschikbaar worden gesteld. Ruimte voor ca. 12 teams.
In de pauze van een thuiswedstrijd van ons 1e worden alle veld- en zaalkampioenen ook nog eens gezamenlijk in het zonnetje gezet en
na de pauze krijgen ze patat en drinken in de kantine. Mochten leiders van een team de kampioensmedaille eerder tijdens een door
hunzelf georganiseerde teamhuldiging willen uitreiken, neem dan contact op met de beheerder Johan Feenstra.
Klaverjassen start 20.00 uur. Inleg: € 5,-. Mooie vleesprijzen te winnen! Locatie: ‘t Zwaluwennest. Je moet je vooraf opgeven.
In april 2014 vond voor het eerst de voorronde van het jaarlijkse meisjes schoolvoetbaltoernooi bij ons plaats in samenwerking met de
KNVB. Daarna volgen nog een regio- en districtsfinale en tot slot in juni de landelijke finale.
Uitnodigingen komen vaak binnen bij coördinator toernooien en hij stuurt ze door naar betreffende leiders. Teams schrijven zich zelf in.
Onze pupillen krijgen 3 dagen van 10-15 u. trainingen op ons B-veld (incl. 3x gratis lunch). De trainingsstof wordt door de Univéorganisatie beschikbaar gesteld. De deelnemers ontvangen een compleet tenue met bal. Deelname is optioneel. Kosten: ca. € 75 all-in.
Ruimte voor circa 50 spe(e)l(st)ers. Inschrijven paar maanden van tevoren via https://www.mastersportenevents.nl/evenementen).
Mixtoernooi voor de jeugd t/m JO/MO-15 (9.30-14.30 u.) en jeugd vanaf JO15 en senioren (14.00-17.00 u.). Gedurende dag zijn er tal
van activiteiten, zoals veldvoetbal, strandvoetbal, doekschieten, springkussen, suikerspinnen en de gezamenlijke huldiging van de
voorjaarskampioenen bij de jeugd. Ook is er weer een verloting, waarvan de opbrengst ten goede komt aan onze jeugdafdeling. De dag
eindigt met het vrijwilligersfeest met eten, drinken en muziek!
Dit voetbalfestijn in Zweden kan worden bijgewoond. Dit doen we elke 2-3 jaar, laatstelijk in 2015. Deelname in 2018 is voor de meeste
jeugdcategorieën niet mogelijk, omdat het weer buiten de schoolvakantie valt.

De meeste contactpersonen kun je vinden op de website (via menu: Club -> Organisatie), anders op de interne adressenlijst in de kantine (bestuurskamer en achter de bar).
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Johan Feenstra
Jan Dijkstra &
Mariëlle Feenstra
Geert van Beijeren

De Feestcommissie
Saskia Kar, Jolanda Tanahatoe, Kim Bruinenberg e.a.
Nico Stornebrink
Nico Stornebrink

Hoofdbestuur
Hoofdbestuur
Dick Visser &
Jan Anne Wietses
Wietske Meersma

Nick Vos &
Bauke van Tuinen
Jeugdbestuur
Johan Feenstra
Baukje van Tuinen
Marcel Rinzema &
Vacature
Nico Stornebrink
Johan Groote

Beheercommissie,
Jeugdbestuur (t/m J/MO15)
& Seniorencommissie (vanaf
JO15)
Jeugdbestuur

