
Beste ouders en jeugdleden van de teams JO9 t/m JO13 + MO15 (seizoen 2022/2023), 
 
Vanaf de start van het seizoen hebben Kevin Senden en zijn vader Rick voor 22 jeugdleden van vv 
Hellas techniektrainingen verzorgd. N.a.v. de positieve ervaringen, willen wij hier na de 
herfstvakantie een vervolg aan geven.  
 
Wat is de bedoeling? 
Bij voldoende aanmeldingen gaan Kevin en Rick in de periode tot aan de kerstvakantie nog een reeks 
techniektrainingen verzorgen. Deze trainingen gaan, net als in de afgelopen periode, plaatsvinden op 
zondagochtend (ergens tussen 09:00 en 11:00 uur) en duren 45 tot 60 minuten. Exacte tijd hangt af 
van het aantal inschrijvingen en eventuele thuiswedstrijden van seniorenteams van vv Hellas. Elke 
periode bevat 6 trainingsmomenten. Voor elke periode moet opnieuw ingeschreven worden.  
 
Voor wie? 
Gemotiveerde jeugdleden van vv Hellas die in het nieuwe voetbalseizoen 2022/2023 in één van de 
teams JO9 t/m JO13 of MO15 spelen. Mocht je in de eerste periode al deelgenomen hebben, dan 
mag je je nogmaals inschrijven. Leden die reeds deelgenomen hebben, krijgen voorrang. 
 
Door wie? 
Kevin Senden en zijn vader Rick. Beiden zijn lid van vv Hellas. Kevin (student CIOS) heeft zijn 
technische skills meegekregen bij de jeugd van o.a. MVV, Fortuna Sittard en Ribeiro Skills School. Dit 
seizoen komt hij uit voor KSK Tongeren (veld) en PIBO Belisia Bilzen (zaal). Rick heeft ervaring als 
jeugdleider bij vv Hellas. 
 
Wanneer en waar?  
De techniektrainingen in periode2 zijn op zondag 6, 13, 20 en 27 november + zondag 4 en 11 
december op de accommodatie van vv Hellas. De data voor periode 3 volgen in de kerstvakantie. 
 
Aantal deelnemers? 
Minimaal 6 en maximaal 32 kids.  
 
Kosten? 
De eigen bijdrage is € 10,- per persoon voor de 2e periode van 6 techniektrainingen. Voor een 2e kind 
binnen hetzelfde gezin is dat € 7,50. De ouder/ contactpersoon ontvangt hiervoor een factuur. 
Deelname is definitief zodra het verschuldigde bedrag op de rekening van vv Hellas is bijgeschreven. 
 
Aanmelden? 
Stuur vóór 31 oktober 2022 een mail aan jeugdcommissie@vv-hellas.nl (+ CC aan ricksenden@live.nl) 
met onderstaande informatie: 

- Voor- en achternaam speler + geboortedatum + team (seizoen 2022/2023) 
- Voor- en achternaam ouder/ contactpersoon + telefoonnummer 

 
Wees er snel bij want VOL = VOL! 
Zodra duidelijk is hoeveel aanmeldingen er zijn, ontvangt de ouder/ contactpersoon verdere 
informatie (o.a. over aanvangstijden, afhandelen eigen bijdrage, afspraken m.b.t. afmelden, 
appgroep etc.). 
 
Voor eventuele vragen: 
jeugdcommissie@vv-hellas.nl (Annemarie Cox. Tel.: 06-57334404)  
ricksenden@live.nl  (Rick Senden) 
 
Met sportieve groet, 
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Jeugdcommissie vv Hellas  


