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Beste speler en ouder, 

 

Door het winteruur is het in deze tijd van het jaar vroeger donker, wat natuurlijk gevolgen heeft voor 

de zwakke weggebruiker. Dat jullie te voet of met de fiets komen, willen we enkel toejuichen en 

stimuleren maar we moeten natuurlijk ook aandacht schenken aan jullie veiligheid. 

 

We krijgen immers regelmatig te horen dat sommige fietsers/voetgangers slecht zichtbaar zijn als ze 

onderweg zijn van en naar de voetbal. Daarom willen we dit jaar preventief optreden naar al de 

sportievelingen die niet met koning auto komen.  

 

In samenwerking met de politie hebben we een actie opgezet met als doel: het verhogen van de 

veiligheid! Dit zowel voor jullie als voor iedereen die jullie onderweg passeren. 

De actie bestaat uit 3 stappen: 

1. Bekendmaking van onze actie dmv deze brief + bijlage 

2. Uitdelen van fluohesjes gesponsord door Vlimmeren Sport (zodra ze af zijn) 

3. Onaangekondigde controle-actie door de politie in de omgeving van Vlimmeren Sport 
  
 

Dit doen we niet om jullie te pesten maar omdat we bekommerd zijn om ieders veiligheid en omdat 

Vlimmeren Sport dit beschouwt als een plicht binnen zijn jeugdopleiding en opvoeding. 

 

Als jullie fiets nog niet helemaal in orde is of je hebt nog niet de gepaste kledij om goed zichtbaar 

naar de voetbal te komen, maak dan snel alles in orde en help mee om van Vlimmeren een veilige 

omgeving te maken. Een verwittigde voetballer is er twee waard!!!!! 

 

Alvast bedankt en tot ZIENS. 

 

 

Veilige groeten, 

 

Vlimmeren Sport 

 

P.s.  zie bijlage/achterkant     

 
   


