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IINNTTRROODDUUCCTTOORRYY  LLEETTTTEERR  TTOO  PPAARREENNTTSS  //  GGUUAARRDDIIAANNSS  

  

DDeeaarr  PPaarreennttss//GGuuaarrddiiaannss,,  

OOnn  bbeehhaallff  ooff  BBrraammsshhaaww  CCrriicckkeett  CClluubb  II  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  wweellccoommee  yyoouu  aanndd  yyoouurr  cchhiilldd  ttoo  tthhee  CClluubb  aanndd  pprroovviiddee  yyoouu  wwiitthh  

ssoommee  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  ccrriicckkeett  aaccttiivviittiieess  wwee  ooffffeerr..  

BBrraammsshhaaww  CCrriicckkeett  CClluubb  pprroovviiddeess  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  yyoouunngg  ppeeooppllee  ooff  aallll  aaggeess  ttoo  rreecceeiivvee  ccooaacchhiinngg  aanndd  ccoommppeettiittiioonn  iinn  

tthhee  ggaammee  ooff  ccrriicckkeett..  AAllll  ccooaacchhiinngg  iiss  pprroovviiddeedd  bbyy  qquuaalliiffiieedd  ccooaacchheess  wwhhoo  aarree  ttrraaiinneedd  aanndd  hhaavvee  bbeeeenn  ssccrreeeenneedd  ffoorr  tthheeiirr  

ssuuiittaabbiilliittyy  ffoorr  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  yyoouunngg  ppeeooppllee..  

TThhee  CClluubb  hhaass  bbeeeenn  aawwaarrddeedd  tthhee  EECCBB  CClluubbmmaarrkk  aaccccrreeddiittaattiioonn,,  wwhhiicchh  iiss  aann  aaccccrreeddiittaattiioonn  sscchheemmee  ffoorr  ccrriicckkeett  cclluubbss  wwiitthh  

jjuunniioorr  sseeccttiioonnss,,  ttoo  ddeemmoonnssttrraattee  tthhaatt  tthheeyy  mmeeeett  mmiinniimmuumm  ssttaannddaarrddss  aaccrroossss  ffoouurr  kkeeyy  aarreeaass;;  

••  DDuuttyy  ooff  ccaarree  aanndd  ssaaffeegguuaarrddiinngg  cchhiillddrreenn  

••  TThhee  CCrriicckkeett  PPrrooggrraammmmee  tthhaatt  tthhee  CClluubb  ooffffeerrss  

••  KKnnoowwiinngg  yyoouurr  cclluubb  aanndd  iittss  ccoommmmuunniittyy  ––  OOnnee  GGaammee  

••  TThhee  MMaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  CClluubb  

  

BBaasseedd  oonn  tthheessee  ccrriitteerriiaa  tthhee  CClluubb  hhaass  pprreeppaarreedd  aa  ffiivvee  yyeeaarr  ddeevveellooppmmeenntt  ppllaann,,  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  rreevviieewweedd  aanndd  uuppddaatteedd  

aannnnuuaallllyy..  

AAcchhiieevviinngg  EECCBB  CClluubbmmaarrkk  aaccccrreeddiittaattiioonn  iiss  aann  aacckknnoowwlleeddggeemmeenntt  tthhaatt  tthhee  CClluubb  ttaakkeess  tthheessee  iissssuueess  sseerriioouussllyy  aanndd  tthhaatt  wwee  

aarree  ssttrriivviinngg  ttoo  pprroovviiddee  aa  hhiigghh  qquuaalliittyy  aanndd  wweellccoommiinngg  eennvviirroonnmmeenntt  ffoorr  yyoouunngg  ppaarrttiicciippaannttss  iinn  ccrriicckkeett..  

WWee  wweellccoommee  ppaarreennttss,,  ccaarreerrss  oorr  gguuaarrddiiaannss  ttoo  aallll  ttrraaiinniinngg  sseessssiioonnss  aanndd  lleeaagguuee  ggaammeess  aanndd  vvaalluuee  yyoouurr  ssuuppppoorrtt..  YYoouu  wwiillll  

hhaavvee  rreecceeiivveedd  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  CClluubb’’ss  CCooddee  ooff  CCoonndduucctt  ffoorr  MMeemmbbeerrss  aanndd  GGuueessttss  wwiitthh  yyoouurr  cchhiilldd’’ss  JJuunniioorr  MMeemmbbeerrsshhiipp  

ffoorrmm..  TThhee  CCooddee  iiss  iinn  ppllaaccee  ttoo  eennssuurree  aa  ssaaffee  aanndd  aapppprroopprriiaattee  eennvviirroonnmmeenntt  ffoorr  aallll  jjuunniioorr  ccrriicckkeetteerrss  aanndd  cclluubb  mmeemmbbeerrss,,  

iinncclluuddiinngg  yyoouurr  cchhiilldd..  AAnnyyoonnee  eenntteerriinngg  CClluubb  pprreemmiisseess,,  aatttteennddiinngg  aannyy  ttrraaiinniinngg  sseessssiioonnss,,  ppllaayyiinngg  iinn  ggaammeess  oorr  hhaavviinngg  aannyy  

iinnvvoollvveemmeenntt  iinn  CClluubb  aaccttiivviittiieess  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  aabbiiddee  bbyy  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  CCooddee  ooff  CCoonndduucctt..  

AAnnyyoonnee  wwhhoo  bbrreeaacchheess  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  CCooddee,,  oorr  wwhhoo  ddooeess  nnoott  aaggrreeee  ttoo  bbee  bboouunndd  bbyy  iitt,,  mmaayy  bbee  pprreevveenntteedd  ffrroomm  

bbeeccoommiinngg  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  CClluubb,,  oorr  eenntteerriinngg  CClluubb  pprreemmiisseess,,  aass  aa  rreessuulltt..  

BBeellooww  iiss  ssoommee  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  ttrraaiinniinngg  ttiimmeess  aanndd  ddaatteess,,  aanndd  ddeettaaiillss  rreeggaarrddiinngg  ttrraavveell  aarrrraannggeemmeennttss,,  kkiitt  aanndd  

mmeemmbbeerrsshhiipp..  

TTrraaiinniinngg  sseessssiioonnss  ttaakkee  ppllaaccee  oonn  MMoonnddaayyss  ssttaarrttiinngg  aatt  66..1155ppmm  ffoorr  UUnnddeerr  1111ss  aanndd  UUnnddeerr  1133ss    ffrroomm  tthhee  mmiiddddllee//eenndd  ooff  

AApprriill  ((ddeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  wweeaatthheerr))  aatt  LLaannddffoorrdd  RReeccrreeaattiioonn  GGrroouunndd..  

YYoouu  sshhoouulldd  mmaakkee  tthhee  nneecceessssaarryy  aarrrraannggeemmeennttss  ffoorr  yyoouurr  cchhiilldd’’ss  ttrraavveell  ttoo  aanndd  ffrroomm  ttrraaiinniinngg  sseessssiioonnss  aanndd  mmaattcchheess..  WWee  

wwoouulldd  aapppprreecciiaattee  iitt  iiff  cchhiillddrreenn  ccaann  aarrrriivvee  pprroommppttllyy  aanndd  aarree  ccoolllleecctteedd  pprroommppttllyy  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  sseessssiioonn,,  iiff  tthheeyy  aarree  

nnoott  mmaakkiinngg  tthheeiirr  oowwnn  wwaayy  hhoommee..  IIff  yyoouu  ffiinndd  tthhaatt  yyoouu  aarree  ggooiinngg  ttoo  bbee  llaattee  ppiicckkiinngg    yyoouurr  cchhiilldd  uupp,,  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  yyoouurr  

TTeeaamm  MMaannaaggeerr..  



AAnnnnuuaall  ssuubbssccrriippttiioonnss  aarree  ££2255  ppeerr  ppllaayyeerr  wwhhiicchh  wwee  wwoouulldd  aasskk  yyoouu  ttoo  ppaayy  bbeeffoorree  tthhee  eenndd  ooff  MMaayy..  AAllll  ccoollttss  mmaattcchh  ffeeeess  

aarree  iinncclluuddeedd  iinn  tthhiiss  ffeeee..  

WWee  wwoouulldd  bbee  ggrraatteeffuull  iiff  yyoouu  ccoouulldd  ccoommpplleettee  tthhee  aattttaacchheedd  JJuunniioorr  MMeemmbbeerrsshhiipp  FFoorrmm  ffoorr  yyoouurr  cchhiilldd  aanndd  ffoorr  ssaaffeettyy  

rreeaassoonnss  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  tthhaatt  tthhee  CClluubb  iiss  iinnffoorrmmeedd  ooff  aannyy  mmeeddiiccaall  ccoonnddiittiioonn  oorr  aalllleerrggiieess  tthhaatt  mmaayy  bbee  rreelleevvaanntt  sshhoouulldd  

yyoouurr  cchhiilldd  ffaallll  iillll  oorr  bbee  iinnvvoollvveedd  iinn  aann  aacccciiddeenntt  aatt  tthhee  CClluubb..  

IIff  yyoouu  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ttaallkk  ttoo  ssoommeeoonnee  aabboouutt  tthhiiss  iinnffoorrmmaattiioonn  oorr  aabboouutt  yyoouurr  cchhiilldd’’ss  iinnvvoollvveemmeenntt  wwiitthh  tthhee  CClluubb,,  pplleeaassee  

ccoonnttaacctt  eeiitthheerr  tthhee  TTeeaamm  MMaannaaggeerr,,  TThhee  CClluubb  WWeellffaarree  OOffffiicceerr  oorr  aannyy  ootthheerr  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  CClluubb  eexxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee..  

TThhee  ccoonnttaacctt  ddeettaaiillss  ooff  tthhee  CClluubb  WWeellffaarree  OOffffiicceerr  ccaann  bbee  ffoouunndd  oonn  tthhee  BBrraammsshhaaww  wweebb  ssiittee  aatt  

hhttttpp::////wwwwww..bbrraammsshhaawwccrriicckkeettcclluubb..ccoo..uukk//ccoonnttaaccttss..hhttmmll    

TThhaannkk  yyoouu  ffoorr  yyoouurr  ccoo--ooppeerraattiioonn  aanndd  wwee  llooookk  ffoorrwwaarrdd  ttoo  mmeeeettiinngg  yyoouu..  

YYoouurrss  SSiinncceerrllyy  

  

AArrtthhuurr  SSttiicckkllaanndd  

CChhaaiirrmmaann  

 


