Praktische inlichtingen:
- LEEFTIJD :
Geboortejaar van 2002 tot 2013
- UURREGELING:
08:00 – 16:15
- MEEBRENGEN:
voetbalgerief liefst in tweevoud , pantoffels
met “ non marking” zool.
- DEELNAMEPRIJS: eerste kind 140€ ,tweede en volgende 120€
- Spelers Sassport 10€ korting.
INSCHRIJVINGEN:
Om in te schrijven, gelieve over te schrijven .
Men is ingeschreven zodra het deelnamegeld betaald is.

5de voetbalstage
K.Sassport
Boezinge

Gelieve de volgende zaken mee te geven als mededeling:
Naam – geboortedatum – club – S ( speler ) / K (keeper)
NAAM+VOORNAAM: …………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………...
TELEFOON/ GSM:……………………………………………………………………………………..
E-MAiL: ………………………………………………………………………………………………………
GEBOORTEDATUM: …………/………………/……………
CLUB INDIEN AANGESLOTEN: …………………………………………………………………
Gelieve dit formulier samen met het inschrijvingsgeld te bezorgen bij :
Walter Vanoverberghe :walter.vanoverberghe@telenet.be 0497/932424

Of het inschrijvingsgeld kan men storten op volgend rekeningnr:
BE23 7310 4078 0791 BIC KREDBEBB met vermelding naam speler en
geboorte datum.

In de maand augustus van :
21/08/2017 t.e.m. 25/08/2017
Voor zowel duivels, preminiemen, miniemen en knapen.
Gelieve in te schrijven voor 1/08/17
Plaatsen zijn beperkt.

Beste sportvrienden,

DAGINDELING

De jeugdwerking van K Sassport Boezinge
richt voor de 5de maal een voetbalstage in,

Verrassingsdag voorzien.

Opleiding, begeleiding en fair-play zijn voor ons van primordiaal belang.
De Sassport jeugdwerking heeft reeds vele spelers
opgeleid die in onze regio en daarbuiten hun kwaliteiten bewezen hebben.
Ons voetbalkamp vervult daarin een zeer belangrijke rol. Ervaren trainers en
begeleiders staan in voor een week met afwisselende intensieve
trainingsmomenten, speelse activiteiten, kameraadschappelijke omgang, oefenen in
zelfredzaamheid en ruime animatie.
We nodigen het jonge voetbalvolkje dus uit om een
reuze voetbalweek mee te beleven.
We voorzien elke dag een warme maaltijd.
Bij slecht weer zullen we proberen om binnen activiteiten te organiseren maar dit
kunnen we niet garanderen.
We zijn ervan overtuigd dat heel wat spelertjes er terug graag bij zijn.
Schrijf daarom snel in, want de plaatsen zijn beperkt.
Alvast dank voor het vertrouwen in onze club.

(o.v)

-

8:00

Opvang (vroeger kan op aanvraag).

-

8:30

Ontvangst.

-

9:00 - 10:15

1ste training.

-

Pauze

Verfrissing + tussendoortje.

-

10:30 - 11:45

2de training.

-

12:00

Middagpauze ( warme lunch inbegrepen).

-

12:40 - 13:15

Ontspanning , animatie en rust.

-

13:30 - 14:30

3de training.

-

Pauze

Verfrissing + tussendoortje.

-

14:45 – 15:45

4de training.

-

Douche

Verplicht douche te nemen.

-

16:00

Einde.

-

16:15

Afhalen kinderen .

Er is opvang voorzien ´s morgens vanaf 08:00 ( kan vroeger op aanvraag)
In de namiddag tot 17:00 ( kan langer op aanvraag)

K Sassport Boezinge

Het voetbalkamp wordt begeleid door trainers van Sassport Boezinge en
gasttrainers
Het voetbalkamp mag niet voortijdig verlaten worden zonder schriftelijke
toestemming van de ouders.

P.S fiscaal attest kinderopvang beschikbaar -12 jaar

VRIJDAG : SLOTHAPPENING

Met sportieve groeten, namens alle medewerkers

Op vrijdag vanaf 17:00 eindformatie voor de spelers en speelsters EN
Vanaf 14u slotnamiddag met penalty-cup voor alle spelertjes
Een waardevol geschenk voor alle deelnemende spelers en speelsters
Een gratis traktaat door de organisatie aan de aanwezige ouders.

