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Het duurt nog wel even voordat de competitie weer begint, maar de selectie gaat komende week
alweer met de voorbereiding beginnen. Op 31 augustus staat de eerste serieuze krachtmeting op
het programma: de bekerwedstrijd tegen vierdeklasser VOB in Rotterdam. 7 september thuis tegen
TAC’90 en 14 september tegen GSC/ESDO Zie ook www.voetbal.nl
Verderop in dit clubblad de OEFEN voorbereiding van de selectie en de poule-indeling.
Belangrijk nieuws wat betreft de contributie: voor wie de berichtgeving rondom NIKKI heeft gemist,
check je email, of ga anders naar de website of Facebook, zoek het betreffende bericht op en.. de
rest wijst zich vanzelf. EN/OF BEKIJK DE SPECIALE PAGINA IN DIT CLUBBLAD NOG EVEN
Sommige bestuursleden dienen te worden herkozen. Er komt hiervoor een extra ALV in
september. Tegenkandidaten kunnen zich melden tot 31 augustus per mail aan
bestuur@quicksteps.nl Het betreffen de volgende functionarissen:
1e Secretaris: Raymond Oppers (DB), 2e Penningmeester: Roy Vijverberg (DB)
Senioren voorzitter: Ronald Batist
De buitengevel van de kantine is geschilderd door één van de nieuwe hoofdsponsors
ROS Schilderwerk & Onderhoud! Het resultaat is fantastisch en bedankt hiervoor Raymon Ros.
Ook André Bellekom bedankt voor de begeleiding!
De poule-indeling voor het eerste is bekend. Alweer een Westlandse poule, maar ook een paar
Haagse derby's. Hou ook hiervoor www.voetbal.nl in de gaten.
Nieuwe leider selectie. We zijn erg blij dat Michael Mchugh het team komt versterken.
Michael was al weer een tijdje geleden spelend lid dus niet geheel onbekend met Quick Steps.
Michael HEEL veel plezier gewenst in je nieuwe job.
Ons Hoofd Jeugdopleiding Kees Brouwers heeft bekend gemaakt dat hij de overstap maakt naar
HVV. Kees was toe aan een nieuwe uitdaging en deze heeft hij gevonden bij HVV, waar hij
verantwoordelijk wordt voor de O14-1 en de O15-2.
Bedankt Kees voor je inspanningen de afgelopen jaren, en tot ziens natuurlijk.
Het veteranentoernooi dat in augustus zou worden georganiseerd bij Quick Steps is verschoven
naar het einde van het seizoen. Informatie volgt nog.
Ballensponsoring: Er hebben zich al 2 ballensponsors gemeld. De wedstrijdbal voor de wedstrijd
tegen Duindorp is geschonken door Ricardo van Gorsel en de bal tegen Verburch is geschonken
door 1 van onze hoofdsponsors
. Wilt u ook een balsponsoren? Stuur een mail naar
ledenadministratie@quickseps.nl en vermeld uw naam en voor welke wedstrijd.
Wij hebben nog wel wat felicitaties te doen van ERE-Leden en Leden van Verdienste die in de stille
periode jarig waren. Onze leden van verdienste Rinus van Ravenhorst (op 7 juli: 68) en
Peter de Jong (op 8 juli: 59), en ons ERE-Lid Chris Utermark (op 12 juli: 85)
Op 30 augustus a.s. wordt ons ERE-LID Joop langerak 66 jaar.
Namens de rood-witte familie allen nog van harte en alvast gefeliciteerd!!
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Joey Nuborg heeft zich aangeboden om ons Instagram account te gaan beheren. Meld je dus snel
aan als volger, voor zover je dat al niet gedaan hebt, EN Joey succes ermee.!
We zijn nog steeds op zoek naar trainers, leiders en coördinatoren voor de jeugd.
Misschien ook iets voor jou? Zie ook de jeugdpagina.

Quick Steps sluit overeenkomst met kinderopvang
In de laatste ALV werd al medegedeeld dat het bestuur bezig was om een overeenkomst aan te
gaan met kinderopvang 2Samen. In de afgelopen zomerstop zijn alle formaliteiten afgerond en de
contracten ondertekend. Wat houdt deze overeenkomst precies in?
Kinderopvang 2Samen krijgt een bepaalde ruimte in ons clubgebouw ter beschikking voor de
opvang. Deze opvang zal na iedere schooldag zijn tussen 15:00 uur en 18:00 uur.
In de vakantieperiode zal 2Samen het clubgebouw op werkdagen gebruiken tussen
07:30 uur en 18:00 uur.
De GGD Haaglanden zal regelmatig ons controleren op bijvoorbeeld de hygiëne en het naleven van
ons rookbeleid. In verband met de gezondheid van ons allen mogen we dus alleen roken in ons
rookruimte of echt buiten. De trap (trappenhuis) staat te dichtbij de ingang.
Ook zullen wij voor onze vaste vrijwilligers die op bovengenoemde tijden in ons clubgebouw moeten
zijn, kosteloos een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aanvragen.
André Bellekom en Roy Vijverberg hebben zich hier heel hard voor ingezet en André zal optreden
als contactpersoon vanuit Quick Steps.
Roy Vijverberg: ‘Deze overeenkomst sluit mooi aan bij onze doelen. Wij willen graag een nóg
belangrijkere rol vervullen in de buurt en hiermee vergroten we onze buurtfunctie.
Naast de extra inkomsten voor de huur van ons clubgebouw zal 2Samen ook Quick Steps financieel
ondersteunen. Dit zorgt ervoor dat we extra ruimte zullen krijgen in het budget voor de jeugd,
senioren en de activiteitencommissie. De commissies zullen zelf bepalen waaraan ze dit willen
besteden……………Dit bericht staat ook op onze website en op sociaal media……………………
Sportieve groet, Bestuur Quick Steps INFO BESTUUR: bestuur@quicksteps.nl
https://www.facebook.com/Quick-Steps-680302795320300 https://twitter.com/QuickSteps1933 - www.quicksteps.nl

Ons postadres is: Loenensestraat 88 - 2574 RS – Den Haag
Onze hoofdsponsors

(geen Nijkerklaan dus)

Onze jeugdsponsor

NIKKI, onze partner voor inning van de contributie gelden
NIKKI start per augustus 2019 met de inning van de contributie voor onze vereniging voor het seizoen 2019-2020.
Concreet betekent dit dat zij uw contributie via het NIKKI-systeem verwerken. Bij maandelijkse betalingen ontvangt
u steeds een e-mail als herinnering, hierin is een iDEAL-betaallink openomen.
Bij de inning van contributie per maand worden administratiekosten in rekening gebracht. Bij inning per jaar worden
er geen administratiekosten in rekening gebracht.
U ontvangt begin augustus 2019 de eerste e-mail met daarin de iDEAL-betaallink voor de betaling van de contributie
die verdeeld wordt over 9 maanden. In april 2020 volgt de laatste e-mail m.b.t. de contributie van het seizoen 20192020. Alle e-mails bevatten een iDEAL-betaallink om uw betaling te vergemakkelijken.
Mocht u de contributie in 1 keer willen betalen, dan verzoeken we u dit aan de medewerkers van NIKKI te melden
door middel van een reactie op de e-mail die zij in augustus sturen met daarin uw gegevens. U heeft daarna 10
dagen de tijd om de contributie ineens, en zonder administratiekosten, te voldoen.
Wanneer u omstreeks begin augustus 2019 geen e-mail heeft ontvangen, zijn uw contactgegevens die bekend zijn bij
de vereniging op dat moment mogelijk niet up-to-date. Stuur in dat geval een e-mail met uw juiste gegevens (naam,
postadres, e-mailadres en telefoonnummer) naar quicksteps@nikki.nl. Laat in uw e-mail a.u.b. altijd duidelijk weten
van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI van meerdere sportclubs de contributie int.
Administratiekosten termijnbetalingen
Met het bestuur is een vast bedrag afgesproken m.b.t. de administratiekosten in het geval van termijnbetalingen.
Deze administratiekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per jaar, deze worden
opgeteld bij de contributie wanneer u gespreid betaalt.
Mocht u ondanks deze uitleg nog vragen hebben, lees dan meer informatie op de website: https://nikki.nl/leden.
Wordt hier uw vraag niet beantwoord, dan kunt u per e-mail al uw vragen aan hen stellen.
Contributiebedragen voor seizoen 2019-2020 zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 juni 2019
besproken en vastgesteld op de volgende bedragen:

* Inclusief vrijwilligersbijdrage
Jeugd t/m JO13
€ 180,00
Jeugd t/m JO19
€ 210,00
Senioren
€ 280,00
Niet spelende lid € 30,00
* Note: bij 2x per jaar aantoonbaar vrijwilligerswerk (bar en/of wedstrijd fluiten) uit te voeren, dan ontvangt het lid
een pas tegoed van € 25 om te besteden in het clubgebouw van Quick Steps.

Leden ontvangen gratis een QS betaalpas incl. €5,- tegoed.
De passen worden voor begin van het seizoen uitgegeven.
*Na 2x vrijwilligerswerk zal de pas opgehoogd worden met €25,-.
Contant betalen en pinnen blijft mogelijk!

Ooievaarspas en Stichting Leergeld
Houders van een geldige Ooievaarspas kunnen in aanmerking komen voor vergoeding van het contributiebedrag:
voor een lid jonger dan 18 jaar geldt een vergoeding van 100% en voor een lid van 18 jaar en ouder bedraagt de
vergoeding 50%. Bij inschrijving als lid en daarna aan het begin van elk nieuw seizoen moet de voor het lopende jaar
geldige ooievaarspas, alsmede een geldig identiteitsbewijs, aan een bestuurslid worden getoond. Deze pas moet
vervolgens worden gescand.
Via de Stichting Leergeld kunnen ooievaarspashouders voor jeugdleden een aanvraag doen voor vergoeding van
sportkleding. Een aanvraagformulier hiervoor is o.m. verkrijgbaar via de school.
Kortingsregeling
Voor spelende leden is een kortingsregeling van toepassing:
-1e spelende lid uit een gezin krijgt geen korting
-2e spelende lid uit een gezin krijgt, indien studerend/schoolgaand: 25% korting
-daaropvolgende leden uit een gezin krijgen, indien studerend/schoolgaand: 50% korting
(de leden uit het gezin dienen hetzelfde woonadres te hebben)
Donaties
Elke donatie is welkom op rekeningnummer NL53 INGB 0006931559 t.n.v. Quick Steps, Den Haag. Om als donateur
van Quick Steps ingeschreven te worden dient men tenminste een bedrag van € 50,00 per seizoen te doneren.
Niet betalen = niet spelen!
Indien niet wordt gereageerd op verzoeken tot betaling van de contributie, stelt het bestuur het lid op non actief
(schorsing) want niet betalen = niet spelen! Bij uitblijven van betaling – ondanks herinneringen – zal in opdracht van
Quick Steps tot een incassoprocedure worden overgegaan, waarbij NIKKI ondersteuning kan bieden. Alle bijkomende
(extra) kosten van de incassoprocedure komen ten laste van het desbetreffende lid.
Let op!
Met het bestuur zijn een aantal vast afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen volgen gedurende het
seizoen:
1.
Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer
hier naar per e-mail.
2.
De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al uw
vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail aan hen voorleggen.
3.
De vereniging kan vanaf nu geen contante betalingen meer aannemen, de vereniging zal u doorverwijzen
naar NIKKI.
4.
NIKKI heeft toestemming van de vereniging om bij uitblijven van betalingen een spelersblokkade op te
leggen, natuurlijk gaan wij als bestuur en NIKKI als onze partner ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.
5.
NIKKI heeft toestemming van de vereniging om bij uitblijven van betalingen de vordering over te dragen aan
een incassobureau.
NIKKI gaat samen met ons en u voor goud, dus laten we dan ook één van de belangrijkste pijlers
van onze club met elkaar bewaken; De contributie is een belangrijk onderdeel voor het bestaan
van de club.
Bedankt voor uw medewerking en alvast heel veel succes tijdens het nieuwe seizoen 2019/2020.

Voorzitter
Wedstrijdsecretaris
Financiën / sponsoring
Redacteur
Hoofdtrainer
Assistent-trainer
Verzorger

: Ronald Batist
: Peter Arens
: Demis Donders
: Marcel van der Geest
: Dick Hooning
: Ron Ridderhof
: Martin de Knegt

Tel: 070-3899162
Tel: 06-12529668
Tel: 06-24158236
Tel: 06-23405249
Tel: 06-55808805
Tel: 06-51757237
Tel: 06-40812193

Het volgende clubblad verschijnt op 1 september 2019.
Lees ook altijd de 1ste pagina’s met algemeen clubnieuws en bijzondere feiten. En zie ook: www.quicksteps.nl

NOODOPROEP
Quick Steps zoekt voor diverse functies enthousiaste mensen die iets willen
betekenen voor de vereniging en de leden.
Quick Steps is een gezellige buurtvoetbalvereniging aan de Nijkerklaan in de wijk Rustenburg Oostbroek.
Met ongeveer 18 voetballende jeugd - en seniorenteams is het op zaterdag altijd gezellig en druk.
Voor de volgende commissies zoeken wij mensen:
Jeugdcommissie: Wat ga je doen?
Op zaterdagen het jeugdbestuur ondersteunen met allerlei voorkomende zaken, zoals teams ontvangen en
begeleiden! Ook thee zetten hoort hierbij en de kleedkamers opruimen. Vergoeding in overleg.
Scheidsrechterscommissie: Wat ga je doen?
Vind jij het leuk om scheidsrechters te regelen voor de thuisspelende teams (max 7 per week) en vind je
het zelf ook leuk om te doen, dan zijn we op zoek naar jou. Kan er echt geen scheidsrechter gevonden
worden, dan kunnen we er altijd één inhuren. Vergoeding in overleg.
Barcommissie: Wat ga je doen?
Help jij ons bij voldoende barbezetting op de zaterdagen? Alle seniorenleden dienen tweemaal per jaar
achter de bar te staan en ouders van jeugdleden ook. Voor deze taak zoeken wij een persoon die dit wilt
organiseren en coördineren. En vind je het zelf ook leuk om een wedstrijd te fluiten, dan kan dat altijd!
Vergoeding in overleg.
Neem met ons contact op via bestuur@quicksteps.nl of middels een bericht via Facebook voor een
kennismaking. Delen van dit bericht wordt zeer gewaardeerd natuurlijk!
Groetjes, Bestuur Quick Steps
ste

Poule-indeling komende seizoen 1
- Ariston’80, DSVP, Duindorp, DUNO, DWO, KMD,
Loosduinen, LYRA, Sportclub Monster, MVV’27, Naaldwijk, Schipluiden, Verburch.
de

Poule-indeling komende seizoen voor ons 2 –DSVP 2, Nootdorp 3, Oosterheem 2, Quick Boys 6
Scheveningen 3, SEV 2, Te Werve 2, VELO 4, Vitesse Delft 3, Voorschoten’97 4, Zoetermeer 2.

Zie hieronder het trainings/oefenprogramma voor de selectie.

Voorlopig programma selectie

week 1
di. 6/8
do. 8/8
za. 10/8

training
training
trainingsdag / Lunch + bbq of vis

20.00 uur
20.00 uur
10.00 uur

week 2
di. 13/8
di. 13/8
do.15/8
za. 17/8
za. 17/8

Pgs/Vogel tourn. QS c.1 - Te Werve 1
training
training
Pgs/Vogel tourn. QS c.1 - Duindorp 1
Pgs/Vogel 2 - QS c.2

20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
12.45 uur
10.30 uur

week 3
di. 20/8
do.22/8
do.22/8
za. 24/8
za. 24/8

trainen
Houtwijk tourn. Houtwijk 1 - QS c. 1
Semper Altius 2 - QS 2
Houtwijk tourn. Ras 1 - QS c.1
GDA 2 - QS 2

20.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
14.30 uur
10:00 uur

Berkel comb.2 - QS 2
trainen
trainen
Bekerwedstrijd 1ste uit tegen VOB
Bekerwedstrijd 2de thuis tegen Rijnvogels 3

20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
15:00 uur
12:00 uur

trainen
Madestein comb. - QS 2
trainen
Bekerwedstrijd 1ste thuis tegen TAC'90
Bekerwedstrijd 2de uit tegen Maasdijk 2

20.00 uur
??
20.00 uur
14:30 uur
12:00 uur

trainen
trainen
Bekerwedstrijd 1ste thuis tegen GSC/ESDO
Bekerwedstrijd 2de uit tegen Die Haghe 3

20.00 uur
20.00 uur
14:30 uur
14:30 uur

trainen
trainen
competitie start 1 en 2

20.00 uur
20.00 uur

week 4
di. 27/8
di. 27/8
do.29/8
za. 31/8
za. 31/8
week 5
di. 3/9
di. 3/9
do. 5/9
za. 7/9
za. 7/9
week 6
di. 10/9
do.12/9
za.14/9
za.14/9
week 7
di. 17/9
do. 19/9
za. 21/9

Tegenstander

Voorzitter JeugdvoorzitterJ
Henk Naipal (a.i.)
Secretaris
Angelique van Oostrom
wedstrijdsecretaris JO12 T/M 15
wedstrijdsecretaris JO8 T/M 11
Contributie jeugdafd.
Yvette Gosses
Mutaties: ledenadministratie@quicksteps.nl

Tel: 06–14112711 jeugdvoorzitter@quicksteps.nl
Tel: 06-36293155 jeugdsecretaris@quicksteps.
VACATURE
VACATURE

E-mail uw wedstrijdverslag uiterlijk zondagavond naar jeugdsecretaris@quicksteps.nl in lettertype Arial in lettergrootte 11.

VOLGENDE CLUBBLAD OP DE QUICK STEPS-SITE verschijnt weer op 1 september
E-mail uw wedstrijdverslag uiterlijk zondagavond naar l.kanterskloet@wanadoo.nl, in lettertype Arial in lettergrootte 11.

Lees altijd eerst pagina 1 en 2 met algemeen clubnieuws en bijzondere feiten!!! ZEER BELANGRIJK
Kijk ook op site voor meer informatie: www.quicksteps.nl
Zomervakantie:
Nog een paar weken en dan is de zomervakantie voorbij. De trainingen beginnen vanaf maandag 26
augustus 2019. Kijk verderop wanneer en hoe laat je trainingen beginnen.
Start seizoen 2019-2020
In het seizoen 2018-2019 zijn we gestart met het herstructureren van de jeugdopleiding. Dit heeft zijn
vruchten afgeworpen. Er waren kortere communicatielijnen. Er zijn verbeterpunten ingebracht waaraan we
in seizoen 2019-2020 aan gaan werken en verbeteren. Hierin is uw inbreng ook van belang. Heeft uw open/of aanmerking geef dit dan door aan de coördinatoren.
Voor de onderbouw (JO8 t/m JO11) is dat Sunil Rajbalsing en voor de bovenbouw (JO12 t/m JO15/16) is
dat Marco Planken.
Deze personen kunnen worden gezien als contactpersonen indien er voorgevallen zijn in het
desbetreffende team waar uw zoon of dochter in uitkomt.
Mocht er zich een dergelijk incident/voorgeval zich voordoen bij de club stapt u eerst naar de coördinator.
Mocht deze het niet kunnen oplossen/uitpraten wordt u doorverwezen naar de HJO (vacant). De laatste
horde is het jeugdbestuur. Hierdoor kan het jeugdbestuur zich gaan focussen op de bestuurlijke taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
Hoofd jeugdopleidingen (Kees Brouwers)
Ons hoofd jeugdopleidingen (Kees Brouwers) heeft bekend gemaakt dat hij de overstap maakt naar
HVV. Kees was toe aan een nieuwe uitdaging en deze heeft hij gevonden bij HVV, waar hij
verantwoordelijk wordt voor de O14-1 en de O15-2.
Wij bedanken Kees voor zijn jarenlange inzet bij de jeugd, ondanks dat hij in de selectie van Quick Steps
speelde, heeft hij altijd tijd gemaakt om onze jeugd te trainen samen met Pim van Swaal.
Naast het trainen van ons jeugd heeft Kees zich ook ingezet voor andere activiteiten.
KEES BEDANKT en succes met je nieuwe uitdaging.
We hopen je regelmatig te zien op ons mooi complex.
VACANT

Hoofd Jeugdopleiding

Marco Planken
06-14674599
Sunil Rajbalsing
06-24799238

Coördinator Bovenbouw
Coördinator Onderbouw

Eindverantwoordelijk voor de herstructurering en opleiding
van de jeugdelftallen.
Verantwoordelijk voor de opleiding en indeling van de
JO12, 13,14 en 15/16
Verantwoordelijk voor de opleiding en indeling van de
JO8,9,10 en 11

Start training maandag 26 augustus
De trainingen starten 15 minuten na de verzameltijd
Dag

Teams

Tijden

Maandag
Maandag

JO8
JO9

18:00 verzamelen
18:00 verzamelen

Veld
2
2

***** De Jeugd van Quick Steps heeft de Toekomst *****

JO10
JO11
Meiden
JO14
Dinsdag
JO12
JO13
JO15
Keepers onderbouw
Woensdag JO9
JO10
JO11
Meiden
JO14
Donderdag JO12
JO13
JO15
Keepers onderbouw

18:00 verzamelen
18:00 verzamelen
18:00 verzamelen
18:45 verzamelen
18:15 verzamelen
18:15 verzamelen
18:15 verzamelen
18:15 verzamelen
18:00 verzamelen
18:00 verzamelen
18:00 verzamelen
18:00 verzamelen
18:00 verzamelen
18:15 verzamelen
18:15 verzamelen
18:15 verzamelen
18:15 verzamelen

2
2
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
2

Afschrijven training en/of wedstrijd
Indien door wat voor reden dan ook een speler niet kan komen trainen of kan deelnemen aan een wedstrijd
dan gelden de volgende regels:
Training: 1 uur voor de training persoonlijk melden aan de trainer en niet via de groepsapp
Wedstrijd: Vrijdag voor 18:00 uur persoonlijk melden aan de trainer en niet via de groepsapp
Niet bellen naar clubgebouw
Bij meerdere malen zonder afmelding wegblijven betekent een gesprek met de coördinator.
Trainers:
Teams
JO8-1
xxx
JO9-1
JO10-2
JO10-1
JO11-3
JO11-2
JO11-1
JO12-2
JO12-1
xxx
JO13-1
JO14-1
JO15-1
MO

Geboortejaar

2012
2011
2010
2010
2009
2009
2009
2008
2008
2007
2006
2005

Leeftijdsgroep
JO7
JO8, JO9, JO10
JO11, JO12
JO13 en ouder

Veldomvang
1/8 veld
1/4 veld
1/2 veld
1/1 veld

Trainer/s
vacant
xxx
vacant
vacant
Salin
vacant
Youssef
Hamza
Ismael
Bayhram / Yliaas
xxx
Ossie
Rienk en rowan, spelers 2e
Martijn

in het veld
4
6
8
11

dispenstatie
1
1
2
3

***** De Jeugd van Quick Steps heeft de Toekomst *****

CONTRIBUTIE (zie onze webstite voor meer informatie)
Binnenkort worden de contributiebrieven verstuurd. BETAAL TIJDIG, ook wij maken kosten.
LET OP!!! Is uw kind in het bezit van een ooievaarspas, scan dit tijdig in. Het scan frequentie is weer
veranderd, naar 1 x per seizoen.,
Contributie bedrag voor jeugdleden is Jeugd vanaf JO14 € 210,00 Jeugd t/m JO13 € 180,00
Wanneer u de Ooievaarspas van uw kind niet of niet tijdig laat inscannen, dan zult u de contributie zelf
moeten betalen. U krijgt alleen korting wanneer de pas gescand is. In het bezit van een Ooievaarspas en
deze niet tijdig laten inscannen, geeft u GEEN recht op korting.
Heeft u vragen m.b.t. het scannen van de Ooievaarspas, dan kunt u uw vraag mailen naar Henk Naipal
jeugdvoorzitter@quicksteps.nl
Niet betaalde contributie
Indien contributie van afgelopen seizoen niet betaalt is, dan mag uw kind niet meer meetrainen en
voetballen, zolang alle achterstallig contributie voldaan is.
VRIJWILLIGERSWERK
Quick Steps heeft bestaansrecht omdat er door ouders en spelers vrijwilligerswerk wordt
gedaan. Elke start van het seizoen gaan wij weer actief op zoek om onze groep met vrijwilligers
te verversen en uit te breiden. Alleen met genoeg vrijwilligers kunnen wij de kwaliteit
en het spelplezier van uw kind naar een z’n hoog mogelijk niveau krijgen.
Wij zoeken vrijwilligers voor diverse zaken.
Indien u meer wilt weten over het vrijwilligerswerk binnen Quick Steps of wat het inhoud dan kunt u ons
altijd bellen of tijdens de trainingsavonden aanspreken.
Henk Naipal 06-14112711 en/of Angelique van Oostrom 06-36293155 Wij rekenen op uw medewerking
TRAINERS GEZOCHT
Wij zoeken trainers voor diverse leeftijdscategorieën. Verwacht wordt dat de trainers affiniteit hebben met
voetbal. Heeft u interesse dan kunt u contact opnemen met Henk Naipal (06-14112711) of Angelique van
Oostrom (06-36293155)
LAAT NOOIT WAARDEVOLLE SPULLEN IN DE KLEEDKAMER.
Het beste laat je ALTIJD je waardevolle spullen thuis! Heb je deze toch bij je, geef het dan in bewaring af aan je
trainer of leider.

Indelingen en wedstrijden zijn terug te vinden op de website.
WAAR LIGGEN DE VELDEN:
Op onze website op de groene balk staat “KAART” klik daar op, tik de vereniging in en u ziet links
daaronder de naam van de vereniging. Klik daar weer op en u ziet het resultaat van uw
zoekopdracht
Heeft u de voetbalapp al gedownload?
Leden die in de KNVB Wedstrijdzaken app of Voetbal.nl willen inloggen, moeten zich in de app registreren
met een e-mailadres. Het is belangrijk dat hiervoor het e-mailadres wordt gebruikt dat bekend is bij
de vereniging. Want alleen met dat e-mailadres herkent de app het lid.
Zorg er daarom voor dat jouw goede e-mailadres is geregistreerd.
In de Voetbal.nl app kunnen naast wedstrijdprogramma’s, uitslagen en standen, ook allerlei leuke
en nuttige clubnieuwtjes worden getoond. Dit maakt het voor leden en fans van onze vereniging
allemaal een stuk leuker en gemakkelijker.

Ons postadres is: Loenensestraat 88 - 2574 RS – Den Haag

(dus NIET Nijkerklaan)

Wij kunnen nog veel vrijwilligers gebruiken voor de bar en keuken in ons fraaie clubgebouw.
BELANGRIJK PUNT:
Ga je verhuizen, ander telefoonnummer, nieuw E-mail adres????
GEEF het zo spoedig mogelijk door aan ledenadministratie@quicksteps.nl
***** De Jeugd van Quick Steps heeft de Toekomst *****

