Pakketten

Supporter Jeugdopleiding SC Cambuur

Cultheld € 500,•
•
•
•
•

Vermelding op de website en Jeugd-Twitter
Vermelding op Sponsorbord Jeugdcomplex
Eenmaal per seizoen voor 4 personen een wedstrijdbezoek met Business Club toegang
Uitnodiging voor jaarlijkse jeugdsponsorbijeenkomst
Nieuwsbrief over de jeugdopleiding

Vedette € 250,•
•
•
•

Vermelding op de website en Jeugd-Twitter
Vermelding op Sponsorbord Jeugdcomplex
Uitnodiging voor jaarlijkse jeugdsponsorbijeenkomst
Nieuwsbrief over de jeugdopleiding

Strijder € 100,• Vermelding op Sponsorbord Jeugdcomplex
• Uitnodiging voor jaarlijkse jeugdsponsorbijeenkomst
• Nieuwsbrief over de jeugdopleiding

Supporter
Jeugdopleiding
SC Cambuur

Contact
Mocht je enthousiast zijn geraakt en graag Supporter van onze Jeugdopleiding willen worden, meld je dan aan
op: www.cambuur.nl/supporterjeugd. Mocht je de jeugdopleiding van SC Cambuur als Businesspartner willen
sponsoren dan kan dit natuurlijk ook! Stuur een mail naar jeugd@cambuur.nl en wij nemen contact met je op.

JEUGDOPLEIDING SC CAMBUUR | Sportpark Kalverdijkje Noord | Kalverdijkje 83 | 8924 JJ Leeuwarden
E jeugd@cambuur.nl I cambuur.nl/jeugd @cambuurjeugd
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voor elkaar!
07-12-17 16:39

Supporter
Jeugdopleiding
SC Cambuur
SC Cambuur is een ambitieuze club. Terecht
ook, want het DNA van de club is in vele
opzichten uniek. Dit geldt zeker ook voor
de jeugdopleiding. Onze ambitie is om de
komende jaren door te groeien naar een
opleiding die structureel spelers aflevert
aan het eerste elftal. De club wil investeren
in de toekomst en talenten uit onze regio
de kans geven. De jeugdopleiding is vol in
ontwikkeling op alle vlakken en wil samen
met supporters en sponsoren de schouders
eronder zetten.
In onze leeromgeving staat de persoonlijke
ontwikkeling van het kind centraal. Wij bieden
spelers en trainers een plek om tot maximale
zelfontplooiing te komen, als voetballer en als
mens. Spelers komen bij SC Cambuur in een
veilige en warme omgeving, waar ze elke dag
keihard werken om hun droom waar te maken.

Kernwaarden

De Jeugdopleiding van SC Cambuur wil
investeren in een aantal belangrijke materialen,
middelen en faciliteiten. Als Supporter van
de Jeugdopleiding van SC Cambuur investeer
je in de toekomst van de club. De bijdrages
zullen worden geïnvesteerd in één van de
volgende drie thema’s:

Betrokken
SC Cambuur is een betrokken club. Een club
van en voor het volk met veel maatschappelijke
projecten en initiatieven. Bovendien heeft
SC Cambuur een jeugdopleiding met nagenoeg
alleen spelers uit de eigen regio, het
amateurconvenant voor onze amateurpartners
en talloze voetbalmiddagen en voetbalkampen
door de hele regio.

Eigenzinnig

Missie

Wij zijn een club met een eigen visie, verhaal
en kritische houding. We volgen onze eigen
waarden en overtuigingen en staan daar voor.
Op het gebied van talentontwikkeling nemen
we nooit genoegen met het bekende, we
willen onszelf continu verbeteren en hebben
oog voor innovatie.

Het aanbieden van de meest optimale
leeromgeving waarin jonge voetbaltalenten tot
maximale zelfontplooiing komen, om de kans
op het worden van beroepsvoetballer zo groot
mogelijk te maken.

Strijd
Het allerbeste uit jezelf halen en gas geven
tot de laatste minuut, dat is wat iedereen van
een SC Cambuur speler verwacht en wat onze
teams wekelijks laten zien.

SC Cambuur biedt talentvolle spelers uit
de eigen regio de kans om op een voor
SC Cambuur herkenbare manier opgeleid te
worden in een topsportklimaat waarin een
topsportcultuur heerst.

Trots

Structuur

Van supporter tot speler en van medewerker tot
vrijwilliger, iedereen is trots om bij SC Cambuur
actief te mogen zijn. Je draagt de clubkleuren
altijd met kop omhoog en borst vooruit.
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Investeringen

Visie

De Jeugdopleiding van SC Cambuur bestaat
uit de Voetbalschool, het voortraject van de
opleiding, en vier jeugdteams: Onder 13,
Onder 15, Onder 17 en Onder 19. Daarna
stromen spelers door naar Jong SC Cambuur
of het vlaggenschip: het eerste elftal. Alle
thuiswedstrijden worden gespeeld op
sportpark Kalverdijkje Noord in Leeuwarden
en doordeweeks op Sportpark de Peppel in
Drachten.

- Het aanschaffen van extra materialen of
middelen voor specifieke en individuele
training
Zoals hartslagmeters, video-analyse systeem,
verstelbare hordes of andere materialen.
- Het aantrekken van specialisten voor de
jeugdopleiding
Zoals fysiotherapeuten, fysieke trainers of
andere specialisten.
- Het spelen van wedstrijden en toernooien
tegen nationale en internationale
toptegenstanders
Het leren presteren in een andere omgeving,
het leren aanpassen aan nieuwe
tegenstanders, spelconcepten, tactieken
en ondergronden.
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