NIEUWSBRIEF ALEXANDRIA ’66

Beste Alexandrianen,
We zijn inmiddels al weer ver over de helft van seizoen 2020-2021. Net als het abrupte einde van vorig
seizoen, is het ook dit jaar niet geworden wat we ervan verwacht hadden. Het liefst zien we natuurlijk
elke week leuke spannende wedstrijden tegen andere clubs waar we onszelf mee willen meten.
Ondanks het ontbreken van deze wedstrijden staan er elke week tientallen vrijwilligers op onze velden
om de kinderen te trainen, te coachen en te begeleiden. De manier waarop dat gebeurt verdient echt
enorme waardering. Het enthousiasme, de passie en de tijd die deze trainers erin stoppen in hun vrije tijd
is werkelijk FANTASTISCH. Namens alle kinderen die dankzij jullie kunnen blijven sporten:

Afgelopen week kwam ook voor veldspelers t/m 26 jaar het mooie nieuws dat zij vanaf 3 maart weer
vrijuit mogen trainen. Dat is dus een mooi teken voor een aantal teams om de trainingen weer te
hervatten. Aangezien we nog wel te maken hebben met de avondklok, kan het zijn dat er af en toe een
training uit zal vallen, zodat we zoveel mogelijk teams de gelegenheid kunnen bieden om te kunnen
trainen.
In deze nieuwsbrief verder een aantal onderwerpen die we met jullie willen delen:
-

Terugblik afgelopen maanden

-

Voorbereidingen op het nieuwe seizoen

-

Plannen voor de toekomst

-

Sponsoren in de Spotlight

Mocht je ideëen hebben over de inhoud, lay-out en frequentie van deze Alexandria ‘66
Nieuwsbrief, neem dan zeker even contact met ons op via info@a66.nl

Korte terugblik
De laatste competitiewedstrijden zijn inmiddels meer dan 4,5 maand geleden gespeeld. In de tussentijd
hebben we op de vereniging niet stil gezeten. Zo zijn er elke week wel onderlinge wedstrijden en
toernooitjes gespeeld, waarbij er ook heel veel gemixt is gespeeld. Daarnaast hebben teams in de O12 al
meerdere keren geoefend op een heel veld en zijn de O10 teams gestart met oefenen van wedstrijden op
een half veld.
Ook in de midden en bovenbouw zijn er veel onderlinge wedstrijden gespeeld waarbij het mooi is om te
zien dat ook zonder de officiele wedstrijden heel veel progressie te zien is bij de spelers.

Op 23 november hadden we ook een primeur; we organiseerden de ALV online via MS Teams. In de
maanden daarna hebben we ook regelmatig een online spreekuurtje voor onze leden georganiseerd.
Een absoluut hoogtepunt was ook het rondbrengen van Kerstlunches bij ouderen in de wijk door (oud)
spelers van Zaterdag 2.
In het kader van onze missie “Alexandria ’66 Samen Sterker” hebben we in het nieuwe jaar ook
geprobeerd om wat teams uit de bovenbouw uit te dagen op een andere manier. Zij mochten met hun
eigen team een toernooi organiseren voor de jongere jeugd. Een mooie manier om op een andere manier
met de teamgenoten samen te werken. De wijze waarop JO17-1, JO17-2 en JO16-1 dat hebben opgepakt
verdient een compliment!

We zijn verder druk bezig geweest met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Zo is inmiddels
duidelijk hoe de trainersstaf er volgend jaar uit gaat zien en hebben we een 2e talentendag georganiseerd
waar bijna 100 spelers op af zijn gekomen. Verderop meer informatie over het proces van
teamsamenstellingen voor volgend seizoen.
Eind 2020 zijn we ook een samenwerking aangegaan met voetbalschool TIFA. Zij geven sinds januari een
aantal van onze jeugdspelers een uurtje extra techniektraining in de week. Dit betreft een pilot waarbij
we ernaar streven dat volgend seizoen alle onderbouw spelers deze extra techniektraining kunnen gaan
volgen.
Financieel gezien blijft het voor de vereniging een moeilijke tijd. Het ontbreken van kantine-inkomsten is
een groot gemis. Daarnaast is het helaas zo dat we nog steeds niet alle contributies binnen hebben. We
begrijpen dat het vooral voor de seniorenteams en de zaalteams heel vervelend is dat er de afgelopen
maanden bijna niks gedaan kon worden. Voor deze teams zullen we dan ook na afloop van het seizoen
bekijken of en in welke vorm we een compensatie kunnen bieden.
De terreincommissie heeft ook niet stilgezeten. Zij hebben de afgelopen week hard gewerkt om de
buitenbar in elkaar te zetten. Zo hebben we een extra verkooppunt op ons complex waar we in de
toekomst hopelijk veel plezier van zullen hebben!

De regels met betrekking tot het betreden van het sportcomplex door ouders zijn helaas nog
ongewijzigd. We merken dat in de afgelopen weken steeds vaker ouders toch het terrein betreden,
hierbij nogmaals het nadrukkelijke verzoek om deze regels in acht te blijven houden.

Voorbereiding nieuwe seizoen
De afgelopen maanden hebben we alle selectietrainers gesproken over het nieuwe seizoen. Daarbij
kunnen we nu melden dat de trainersstaf van de selectieteams er als volgt uit zal zien:
Zaterdag 1:
O21:
O19:
O18:
O17-1:
O17-2:
O16-1:
O15-1:
O15-2:
O14-1:
O13-1:
O13-2:
O12-1:

Michael Groeneweg & Oscar Zwanenburg
Toni Varela & Selim Sinar
Amilcar dos Santos & Sergio Pinas
Julian Tan & Riley Icheron
Deepak Mohanlal & Waldi Blinker
Lloyd Wijnaldum & Jerry Vreden
Rafiek Casteleins
Andy Lopes & Bjorn Pinas
Hilbeth Santos
Paulo Leite
Leroy Valies
Denny Freitas Soares
Arthur Jongejans

Met een aantal trainers zijn we nog in gesprek over de manier waarop zij actief kunnen blijven binnen de
vereniging. De komende weken zullen we ook met de niet-selectietrainers gesprekken voeren over hun
rol in het nieuwe seizoen.
Ook voor de spelers uit de bovenbouw zijn we druk bezig geweest om te kijken wat we hen kunnen
bieden richting het nieuwe seizoen. In dat kader willen we graag starten met een onder 23 team wat uit
zal komen in de B-categorie. Op die manier hopen we spelers die doorstromen naar de senioren te
behouden voor de vereniging en een mooi podium te bieden om verder door te groeien als seniorspeler.
We zijn inmiddels druk bezig met de teamsamenstellingen voor het nieuwe seizoen. De planning ziet er
als volgt uit. Meer info over dit proces volgt binnenkort ook op de website.
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Plannen voor de toekomst
In de vorige nieuwsbrief gaven we al aan dat er een werkgroep is opgericht die zich zal buigen over de
toekomst van onze accommodatie.
Deze werkgroep heeft niet stilgezeten en heeft de afgelopen maanden informatie opgehaald bij diverse
instanties, maar heeft ook gesprekken gevoerd met de Gemeente Rotterdam. Daarbij is er ook al een
architect benaderd die een eerste ruwe schets van een vernieuwd complex heeft opgeleverd. Vrijwel
iedere maandag komt de werkgroep en een vertegenwoordiger van Rotterdam SportSupport als
procesgeleider (digitaal) bij elkaar om de laatste stand van zaken te bespreken.
Binnenkort zal de werkgroep een document opleveren welke met het bestuur van Alexandria'66 zal
worden gedeeld. Het document zal dienen om de Gemeente Rotterdam te overtuigen mee te investeren
in een vernieuwd sportcomplex van de club. Als de Gemeente Rotterdam instemt zal er een volgende stap
worden gezet. De volgende stap op weg naar de realisatie van een vernieuwd en duurzaam sportcomplex,
dit als garantie dat Alexandria'66 zijn sportieve en maatschappelijk ambities kan blijven waarmaken.
Binnen onze sportieve ambities zijn dit nog steeds de belangrijkste pijlers:

Daarnaast voelen we steeds meer de noodzaak om uit te spreken dat we meer zijn dan een vereniging
waar je leert voetballen. We leren de kinderen samen te werken in een groep, het naleven van regels, het
omgaan met tegenslag en het is een plek waar je nieuwe vrienden maakt. Door dit te benadrukken hopen
we vooral op een leven lang sporten van al onze leden.
Dat willen we dan vooral bereiken door plezier centraal te stellen door kwalitatief hoogwaardige
trainingen aan te bieden aan onze leden. Kwaliteit op technisch en tactisch vlak, maar zeker ook op
pedagogisch gebied!
Ook willen we toe naar steeds meer aandacht voor de rol die we als grote vereniging kunnen hebben in
de wijk. In dat kader werken we steeds nauwer samen met andere organisaties zoals Sportbedrijf
Rotterdam, Rotterdam Sportsupport en Buurtwerk om te komen tot nieuwe projecten.
Onlangs werd bekend dat we op korte termijn zullen gaan starten met nieuw sportaanbod in de categorie
55+. We zullen daarbij het concept van Golden Sports gaan gebruiken, wat de volgende doelstelling heeft:
•
•
•
•

55-plussers leren door sport en bewegen buurgenoten kennen;
Fysiek en mentaal fit worden en blijven;
Langer gezond thuis blijven wonen;
Een middel tegen het ontstaan of verminderen van eenzaamheid.

Sponsoren in de Spotlight!
JOFEL PRINSENLAND
Op 12 maart organiseert Jofel Prinsenland
een speciale bingo met hele mooie prijzen.
Een bingo kaart en loterijlot ontvang je bij
aanschaf van een dinerbox of borrelbox.
Prijzen:
Elektrische step
1 jaar lang gratis eten bij Jofel
Business kaarten voor Feyenoord
Botox behandeling
Smart TV
En nog veel meer!
Kijk op www.jofeletenendrinken.nl voor
meer informatie!

