JIJ Nieuwsbrief Juni 2014
JIJ – Nieuwsbrief

JIJ – Teamindelingen

Dit is de nieuwsbrief van Jump IJsselstein.

De teamindeling voor de damestak van Jump was
als eerste gereed. Op de site kun je lezen dat we
een Dames 1, een MU22 en twee MU16-teams
hebben.
Bij de herentak heeft er nog een selectiemoment
plaatsgevonden. Aan de hand van deze selectie, is
de teamsamenstelling vastgesteld. We hebben
volgend jaar een Heren 1, Heren 2, Heren 3, JU20,
JU18, JU16-1, JU16-2, JU14.
Daarnaast hebben we nog een 3-tal mixteams:
XU12-1, XU12-2 en een XU10.

JIJ staat voor Jump IJsselstein.
De nieuwsbrief wordt op dit moment verspreid via
de coaches, maar je kunt hem ook rechtstreeks
ontvangen! Mail even naar
nieuwsbrief@jumpijsselstein.nl of
meld je aan via de website.
Deze en oude nieuwsbrieven staan ook op de
website: www.jumpijsselstein.nl

JIJ – Onderling toernooi

JIJ – Leeftijden

Het onderling toernooi vindt plaats op:
Donderdag 12 juni, dinsdag 17 juni en
donderdag 19 juni (1930—2230 uur).
De grote finale is op 21 juni (1400—1800 uur).

In principe geldt de volgende indeling:

Na de grote finale (welke om 1700 uur start), vindt
de ALV plaats. Daarna is er alle tijd om na te kletsen
onder het genot van een drankje in de bar.
How about the jeugd? Hoe weet iemand in welk
team hij zit?

Senioren geboren in 1992 en eerder
U22: geboren in 1993 en 1994
U20: geboren in 1995 en 1996
U18: geboren in 1997 en 1998
U16: geboren in 1999 en 2000
U14: geboren in 2001 en 2002
U12: geboren in 2003 en 2004
U10: geboren in 2005 en later
Afhankelijk van het niveau van de spelers en het
aantal mensen in een bepaalde leeftijd (met name
bij de dames is dit beperkt), bepaalt de Technische
Commissie de teamindeling.

JIJ – Motorrit

JIJ – Data

De eerste Jump motorrit is een feit! Wil je volgende
keer ook mee? Hou onze facebook-pagina in de
gaten!








12 juni: Onderling toernooi 1e ronde
15 juni: Streetball Masters Utrecht
17 juni: Onderling toernooi 2e ronde
19 juni: Onderling toernooi 3e ronde
21 juni: Finale onderling toernooi + feest
28 juni: Sportfair
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JIJ – Koningsdag
Jump IJsselstein is goed aanwezig geweest op de eerste
Koningsdag!
Er werden veel balletjes gegooid, maar ook heel veel
broodjes verkocht.
De broodjes worst waren al
snel uitverkocht, maar ook de
broodjes bal gingen er in rap
tempo doorheen. Naast omzet voor de club, heeft het
ook mogelijk nieuwe leden
opgebracht… In ieder geval
hebben een flink aantal ouders een foldertje meegenomen!
Marty en Rene; dank voor de organisatie! Martin, Luuk, en alle andere Jumpers die geholpen hebben:
Dank voor de leuke dag!!

JIJ – Inleveren materialen

JIJ – ALV / Functies

Volgend jaar willen we al het materiaal weer op
orde hebben. Daarom gebruiken we de zomerperiode om alles te controleren, op te lijnen en
eventueel te vervangen. Daarom:

Elk seizoen zijn weer nieuwe vrijwilligers nodig om de
vereniging levend te houden en alle trainingen en
wedstrijden mogelijk te maken. Ook dit jaar wisselen
er weer een aantal functionarissen:

Ledenadministratie (ouder/lid)

Penningmeester (ouder/lid)

Scheidsrechterszaken (lid)

En zoals al eerder aangegeven zoekt ook de
voorzitter een vervanger...
Wil je informatie over vacante functies (wat houdt
het in, hoeveel tijd kost het)? Neem dan contact op
via bestuur@jumpijsselstein.nl

Alle teammappen (incl. spelerspassen) dienen
z.s.m. te worden ingeleverd bij onze secretaris,
Hettie (op Hovenierlaan 44, 06-25756541).
Alle teamkleding moet z.s.m. ingeleverd worden
bij Marty (06-41327801).

JIJ – Wijzigingen rayon
Er zijn wat wijzigingen in de benamingen binnen
het rayon. Zo heet Rayon 2e klasse volgend
seizoen Afdeling 1e klasse. En de Regio 1e klasse,
wordt daarmee dus 2e klasse.
Niet schrikken dus, als je met je team ineens in
een “vreemde” klasse staat ingedeeld!

