
 

INFORMATIEBRIEF SEIZOEN 2020-2021 

Beste ouders/leden, 

De zomervakantie zit er bijna op en we staan weer op het punt om te beginnen. 

Het was een roerige periode door alle corona perikelen en dat heeft niet alleen invloed gehad op vorige 
seizoen maar ook het komende seizoen zullen dingen anders zijn dan we normaal gewend zijn.  

Wij hopen dat alle leden en hun families en dierbare deze roerige periode goed zijn doorgekomen en 
iedereen gezond is.  

Middels deze brief delen wij graag alle informatie die nodig is voor het komende seizoen.  

We starten maandag 17 augustus met de trainingen. 

1.Trainingsschema’s – voorbereiding 

Selectie Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Veld 

Mini's 16:30uur x 16:30uur x 2 en 2 

Jo7   16:30uur x 16:30uur x 2 en 2 

Jo8   17:30uur x 17:30uur x 2 en 2 

Jo9  17:30uur x 17:30uur x 2 en 2 

Jo10 17:30uur x 17:30uur x 3 en 2 

Jo11 18:30uur x x 17:00uur 3 en 2 

Jo12 18:30uur x 18:00uur x 3 en 2 

Jo13 18:00uur x 18:00uur x 3 en 2 

Jo15 18:30uur x x 19:00uur 2 en 2 

Mo11 x 17:00uur x 17:00uur 2 en 2 

Mo13 x 18:00uur x 18:00uur 2 en 2 

Mo17 x 18:00uur x 18:00uur 2 en 2 

Zaterdag 4 x x 20:00uur x 2 

Zaterdag 3 19:00uur x x 19:00uur 3 en 2 

Zaterdag 
Selectie 20:30uur x x 20:30uur 2 

Zondag 2 x x 20:00uur x 2 

Zondag 
Selectie x 19:00uur x 19:00uur 2 

Afmelden voor trainingen: voor 16:00uur - Wedstrijden: minimaal 1 dag van te voren 



 

2. RIVM Richtlijnen & Maatregelen 

Publiek is toegestaan! Echter moeten wij ons wel houden aan het maximaal aantal van 250 

toeschouwers. Dit betekent dat elke deelnemer maximaal 2 toeschouwers mee mag nemen 

naar het sportpark. Iedereen moet zich uiteraard houden aan de 1,5 meter afstand tot elkaar. 

  

- de hygiëne regels van het RIVM dienen gevolgd te worden. 

 

- heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. 

 

- de kleedkamers zijn toegankelijk en je kunt gebruik maken van kluisjes. -wij verzoeken onze 

leden zoveel mogelijk omgekleed naar trainingen of wedstrijden toe te komen. 

 

- de kantine is alleen open voor consumptie.  

 

- alleen trainers en begeleiders betreden het veld. Ouders en aanhang mogen het veld niet 

betreden en dienen rekening te houden met de 1,5 meter regel.  

 

3. Contributie  

 

De contributie innen we via whatsapp middels een betaalverzoek of tikki.  

Sportfondsleden kunnen vanaf maandag a.s. ook de aanvraag via de club doen. 

 

Zorg ervoor dat de contributie tijdig wordt voldaan om uitsluiting van trainingen en wedstrijden te 

voorkomen. Bij het uiblijven van betaling zullen we genoodzaakt zijn externe partijen in te 

schakelen om de contributie te innen.  

 

De contributie-tarieven voor 20-21: 

Mini’s o6 € 180,- 

Jeugd o7 t/m o12 € 210,- 

Jeugd o13 t/m o15 € 225,- 

Jeugd vanaf o16 en ouder € 275,- 

Meiden alle leeftijden € 180,- 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
4. Kleding 
 
Alle leden kunnen zowel de wedstrijdkleding als trainingskleding aanschaffen via de webshop: 
We hebben de contributie verlaagd als financiële compensatie om iedereen in staat te stellen nieuwe 
kleding aan te schaffen en iedereen er hetzelfde bijloopt.  
 

Wedstrijdtenue  (korte mouwen) € 47,50 

Training set      € 39.99 

T trainingspak € 67,50 

 
Maatlabel: 
 

XS 122 - 128 

S 128 – 137 

M 137 - 147 

L 147 - 158 

XL 158 - 170 

 
*Indien je groter dan XL besteld graag aangeven dat het om senioren maat gaat. 
 

Link van de webshop: https://leoathletics.nl/webshop/ (let op: Ac Amsterdam kleding) 
 

 Bestelling kan 1 tot max 1,5 week duren 
 
 
5. Oefenwedstrijden en start competitie 
 
Alle informatie mbt oefenwedstrijden en competitiewedstrijden krijgen jullie middels de app.  
 
Vanaf 29 augustus zullen we oefenwedstrijden gaan spelen en de competitie zal 19 september van 
start gaan. Wedstrijdlijsten en verzameltijden worden altijd via de app gecommuniceerd.  
 
6. Fysiotherapeut: 
 
Met ingang van 17 augustus hebben we een samenwerking met https://performanceguys.nl/  
Dat betekend dat we 2 dagen in de week fysio’s op de club hebben voor behandelingen/revalidatie 
trainingen. In de eerste weken zullen we alle jeugdspelers laten screen en zal perfomanceguys een 
belangrijke rol gaan spelen in het conditionele en fysieke aspect van onze leden  
 
Wij vertellen jullie hier graag meer over tijdens de informatie avonden we per leeftijdscategorieën zullen 
houden.  
 
 
Wij hopen jullie voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd maar mocht je vragen en/of opmerkingen 
hebben vernemen wij dat graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
Atletico Club Amsterdam 

https://leoathletics.nl/webshop/
https://performanceguys.nl/

