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KORTE 
BERICHTEN 

Bestuursvergadering 

Op vrijdag 15 juli staat er een 
bestuursvergadering gepland. 
Mocht u punten hebben voor op 
de agenda, welke u graag 
bestuur-breed besproken zou 
hebben, geef ze door via 
erik@specialtalents.nl. 

Activiteiten 

Vol trots kunnen we melden dat 
we een activiteiten coördinator 
hebben gevonden.  

Bas van Balkum 
(activiteiten@specialtalents.nl)  

Hij zal zich richten op het 
organiseren van activiteiten 
naast de woensdagen. Welkom 
Bas!  

Social Media 

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

NIEUWSBRIEF 
Afscheid nemen bestaat niet…
Met ingang van het nieuwe seizoen zullen we de volgende 
trainers/trainsters gaan missen: Coen & Emma van locatie Den 
Bosch, Jasper van locatie Nuenen, Antoine van locatie 
Eindhoven. We willen hen stuk voor stuk hartelijk bedanken 
voor hun enorme bijdrage aan Special Talents en dat zij een 
zeer belangrijke functie hebben vervuld voor alle kids!  

Special Talents “vedette” stroomt door
Vol trots (en met een beetje pijn in ons hart) mogen we melden 
dat Peter vanaf volgend seizoen bij een reguliere club, namelijk 
Vv Acht, gaat voetballen. Peter is een van de talenten die het 
langst (7 jaar!) deel heeft genomen aan Special Talents. Met het 
doorstromen van Peter hebben we ervoor gezorgd dat hij kan 
blijven voetballen op een plek die passend voor hem is. Dit is 
alles wat we willen! We wensen Peter heel veel succes, maar 
vooral veel plezier en weet dat je áltijd welkom bent bij ons! 
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Toernooien
De afgelopen maand zijn er meerdere toernooien geweest 
waarbij Special Talents een rol heeft gespeeld. Ten eerste het 
Super G-Voetbal Toernooi bij OJC Rosmalen. Een dag vol 
voetbal, doelpunten en blije gezichten. Op onze website is een 
verslag van de dag te lezen en zijn ook de uitslagen terug te 
vinden.  

Daarnaast vond afgelopen maand het eerste school 
voetbaltoernooi plaats voor scholen in het speciaal onderwijs 
in de regio Eindhoven. In het Jan Louwers stadion van Fc 
Eindhoven, werd gestreden om de “Special Talents Cup”. Een 
succes, wat zich daarmee meteen heeft verzekerd van een 
beginnende traditie die komend jaar zal terugkeren.  

Banners
Een ander hoogtepunt die dag in het stadion van Fc 
Eindhoven, waren onze nieuwe banners! We willen inzetten op 
meer PR en daarmee bekendheid genereren, zodat steeds 
meer kinderen de kans krijgen om, met hulp van of bij ons, aan 
beweging kunnen komen. 

Zomerstop!
Dit was de laatste nieuwsbrief voor het seizoen van 2021-2022. 
Een seizoen waarin wat veranderingen zijn aangekondigd en 
sommige al zijn doorgevoerd en zelfs al  hun vruchten hebben 
afgeworpen. Het is tijd voor een welverdiende vakantie. Meer 
informatie mbt. opstarten van het nieuwe seizoen en extra 
activiteiten volgt zodra dit beschikbaar is. 

We willen graag Kluppluz in het bijzonder 
bedanken voor de ballen die we aan de 
kinderen mochten uitdelen. 

Team Special Talents wenst iedereen een fantastische zomer 
toe en kan stiekem niet wachten tot het 14 september is en de 
eerste activiteit weer gepland staat. Tot die tijd…goed 
insmeren en vooral lekker genieten.
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