Nieuwe maatregelen
Dankzij de versoepelingen die
afgelopen
vrijdag
zijn
aangekondigd, hebben we weer
het gewenste uitzicht op een
‘normaal’ en volwaardig seizoen.
Een
seizoen
waarin
toeschouwers weer toegestaan
zijn, iedereen weer tegen en met
elkaar mag voetballen en de
kantine weer ‘gewoon’ open
mag. Met ingang van 26 juni is
het ook voor de senioren weer
toegestaan om volledig te trainen
én wedstrijden te spelen tegen
teams van andere verenigingen.
Ook vervalt de mondkapjesplicht
op plaatsen waar afstand
bewaard kan worden. Daarnaast
mogen er ook weer activiteiten
en evenementen georganiseerd
worden.

Laatste training
De laatste training van het
seizoen vindt plaats op 1 juli. Na
afloop van de training zal de
kantine geopend zijn.

Seizoensafsluiting
Voor de jeugd zal de afsluiting
plaatsvinden op 3 juli met een
zeskamp. De activiteit zal
beginnen rond de klok van 12.
Ook
zijn
familieleden
en
vrienden/kennissen van harte
welkom!
.

Vergeet je niet op te geven bij
je jeugdleider voor 28 juni. Na
afloop van de festiviteiten zal er
door de Geulsche Boys een
lekkere versnapering worden
aangeboden. We gaan er in ieder
geval een heel gezellige dag van
maken, tot 3 juli!
Voor de senioren vindt de
afsluiting plaats op 4 juli. Om 12
uur zullen we beginnen met een
toernooi, bestemd voor alle
veteranen, senioren (heren) en
de JO17. De teams worden
willekeurig gemaakt, opgeven
per team heeft dus geen nut. De
senioren (dames) en de MO15
zullen in gemengde vorm een
wedstrijd spelen. Ook zijn
mensen die willen komen
supporteren of lekker genieten
van het goede weer op het terras
van harte welkom. Om alles in
goede banen te leiden willen we
iedereen (ook als je komt
supporteren) vragen om zich aan
te melden via de volgende link
voor 28 juni:
https://www.geulscheboys.nl/sei
zoensafsluitingSenioren/
De kantine en het terras zal
vanaf 12 uur open zijn en er zal
na het toernooi wat te eten
aangeboden worden door de
Geulsche Boys. We gaan er in
ieder geval een gezellige dag
van maken en hopen jullie in
grote getalen te verwelkomen!

Regiocup
De Regiocup is alweer een tijdje
bezig. Aanstaande zaterdag is
alweer de laatste speeldag.
Schroom niet en kom
je favoriete team aanmoedigen
nu het weer mag! Ook zal de
kantine en het terras weer open
zijn voor een hapje en een
drankje.

Nieuwe seizoen
Op zondag 1 augustus zal de
eerste training van het nieuwe
seizoen plaatsvinden. Vanaf dit
moment zal onze nieuwe trainer,
Peter Sour, de trainingen voor
zijn rekening gaan nemen. Wij
wensen Peter veel succes! De
voorbereiding loopt van 1
augustus t/m 23 september. De
voorbereiding
bestaat
voornamelijk uit trainen op
dinsdag en donderdag en oefenen bekerwedstrijden op de
zondag.
Op
zondag
26
september
zal
naar
alle
waarschijnlijkheid de eerste
competitiewedstrijd
plaatsvinden. Kleine reminder
voor de senioren: vergeet niet je
vakantiedagen door te geven!

