
 

 

 

   Nieuw Jeugdlid 
  
Beste sportvriend(in),  
  

Onlangs heb jij je aangemeld als nieuw 

Talent van de cvv Fit Boys en willen wij 

je, als jeugdcommissie, van harte welkom heten bij onze club. We hopen dat je het heel erg naar je 

zin zult hebben binnen onze vereniging en zijn daar, gezien het feit dat velen jou voor gingen, dan 

ook van overtuigd. Omdat het voetballen bij Fit Boys voor jou nieuw is, zullen we in het kort vertellen 

wie we zijn en wat we doen. 

 

FIT Boys dat zijn WIJ! 

FIT Boys wil een toegankelijke vereniging zijn, laagdrempelig en 

een plaats waar iedereen zich thuis voelt in een gemoedelijke 

sfeer. Zo optimaal mogelijk gebruik maken van een prachtige 

accommodatie en sportieve uitdagingen aangaan in een 

respectvolle sfeer. Voetballen bij FIT Boys is voor iedereen 

haalbaar en dit in een veilige, sociale en sportieve omgeving. 

Onze jeugdopleiding stimuleert het teamgevoel en haalt 

voetbalkwaliteiten naar boven. Zowel opvoedend als disciplinair 

met een focus op betere prestaties. De trainers zijn leden van 

de vereniging die met veel enthousiasme de elftallen training 

geven. 

 

Samen zijn we de club en met de inspanning van elk lid houdt de vereniging ook bestaansrecht en 

blijft het lidmaatschap ook betaalbaar. Met een geringe inspanning van elk lid maken we het mogelijk 

dat iedereen kan voetballen en vele handen maken licht werk. Je bent ook geen klant bij FIT Boys, 

maar lid van de vereniging en dat is meer dan alleen voetballen. FIT Boys dat zijn jij en ik. FIT Boys 

dat zijn WIJ! 

 

Vrijwel wekelijks wordt het clubblad Groen-Geel digitaal geplaatst op de website met meestal een 

voorwoord van de voorzitter, vermeldingen van de komende zaal- en veldwedstrijden, de spelers per 

elftal, de vertrektijden bij uitwedstrijden, het vervoer, wedstrijdverslagen en andere bijzonderheden.  

 

Alle informatie over de vereniging vind je op http://www.fitboys.nl. Daarnaast vind je de vereniging 

op Facebook https://www.facebook.com/cvvFITBoys/ en Twitter https://twitter.com/cvvFIT_Boys. 

 

We wensen je tot slot heel veel voetbalplezier toe bij onze vereniging. 

 

De Jeugdcommissie. 


