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NIEUWSBRIEF
Fc Eindhoven Foundation gelanceerd

KORTE
BERICHTEN
Personeelszaken
We kunnen melden dat we rond
onze trainers/begeleiders niks
te melden hebben. Waarom
dan toch melden vraag je je
misschien af? Geen wijzigingen,
betekent vastigheid en
duidelijkheid voor de kinderen
en daar zijn we erg trots op!

Op 11 maart stonden een aantal kinderen van Special Talents
in het middelpunt van de belangstelling, van een vol Jan
Louwers-stadion welteverstaan. Tijdens de rust van Fc
Eindhoven - VVV Venlo, mochten zij penalty’s schieten op
Woutje, de mascotte. Vanaf de kant zag het er waanzinnig uit
en de reacties van alle kinderen en meegekomen ouders/
verzorgers waren top! Dat de wedstrijd ook nog eens met 4-0
werd gewonnen door de Eindhovenaren was de kers op de
taart.
De Fc Eindhoven Foundation gaat zich maatschappelijk
inzetten voor meer inclusieve sport in de regio. Een van de
partners zijn wij.

Beterschap
Via deze weg willen we Stijn van
locatie Nuenen in het bijzonder
beterschap wensen. Hij heeft
tijdens een val een breukje in
zijn arm opgelopen. Veel
beterschap Stijn!

Social Media
Special Talents is te vinden op
verschillende kanalen! Als je
zoekt op Stichting Special
Talents vind je ons gemakkelijk!

De toekomst van Special Talents
We zijn hard bezig om onze positie als stichting te versterken,
zodat we op termijn nog meer kinderen op een leuke en
veilige manier activiteiten kunnen bieden. We proberen hierin
zo transparant mogelijk te zijn, maar we weten ook dat plannen
bijstellen soms voor onduidelijkheid kan zorgen. Één ding is
zeker. Er is een plekje bij Special Talents voor alle kinderen die
er nu zijn en onze activiteiten op de woensdagen blijven
onveranderd. Wel zijn we bezig om volgend seizoen meer aan
te bieden in de vorm van wedstrijden en toernooitjes. Wie is er
klaar om de strijd aan te gaan onder de locaties onderling?!
Hier hoor je snel meer over.

www.specialtalents.nl
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Kleding donatie
Special Talents heeft met grote trots haar kleding gedoneerd
aan een dorp in Cambodja. Super gaaf om te zien dat ze de
moeite hebben genomen een elftal foto te maken! Een
wedstrijd tegen het Cambodjaanse team zit er voorlopig toch
niet in denk ik…helaas.

Oproepje
Wil jij jouw talent extra in het zonnetje zetten met een eigen
interview in de nieuwsbrief? Laat het even weten op
erik@specialtalents.nl en misschien zie je hem/haar in de
volgende nieuwsbrief terug!

Special Talents Woordzoeker!

Dit was de nieuwsbrief voor deze keer weer. Hou ook de site
en de sociale media in de gaten voor meer nieuws en tot de
volgende!
Team Special Talents
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