INFORMATIE JEUGD

Inschrijving voetbalkamp
Van 3 april tot 6 april
Voetbalkamp 2018

Beste ouders en jeugdspelers,
De Paasklokken komen eraan en dus ook ons keitoffe voetbalkamp!
Van dinsdag 3 april tot en met vrijdag 6 april kunnen onze spelers van U6 tot en met U13 deelnemen aan
dit evenement. We hopen dat ze niet enkel veel gaan bijleren , maar vooral dat het voor hun een super tijd
wordt.
Info:











Wanneer: 08u15 tot 17u00
Dit jaar voorzien we opvang voor de activiteiten (08u15! tot 09u45) en opvang na de activiteiten
(15u30 tot 17u00!) waarbij de kinderen allerlei workshops krijgen voorgeschoteld (knutselen,
gezelschapsspelen, buitenspelen,…).
Waar: onze voetbalterreinen
Voor wie: U6 tot U13
Wat: een mix tussen sport en spel met een goede begeleiding en leuke oefeningen om de
teamgeest te versterken.
EXTRA dit jaar: een stadionbezoek (voor de oudere groepen), tennisinitiatie en andere
nevenactiviteiten!
Penaltycup/latje trap/dribbelcompetitie op vrijdag 6 april. De penaltycup start om 15u30 zodat
mama’s, papa’s, grootouders, broers, zussen,… voor hun voetbalkampioen kunnen komen
supporteren.
Op vrijdag 6 april is er vanaf 18u00 onze spaghetti avond tvv de jeugd van Eendracht Stevoort in de
voetbal kantine. Iedere deelnemer ontvangt voor hem persoonlijk een gratis spaghetti kaart!

Inschrijven:
 Prijs: € 90
 Inschrijving mailen voor 23 maart 2018 naar: inschrijvingpaaskamp@gmail.com
Vermeld in je mail zeker volgende gegevens:
 NAAM
 VOORNAAM
 GEBOORTEDATUM
 PLOEG
 GSM nummer in geval van nood



Betaling uitvoeren voor 23 maart 2018 op rekeningnummer: BE92 3350 3110 5623 met vermelding
van de naam en voornaam
Het is erg belangrijk dat de inschrijving via e-mail gebeurd zodat we de nodige info per mail kunnen
bezorgen nadien

LET OP: de inschrijving is pas geldig na ontvangst van de mail EN de betaling van het inschrijvingsgeld!
Praktisch:
 Dagelijks een lunchpakket en drinkbus (liefst water) meebrengen
 Elke middag is er gratis soep te verkrijgen
 Vrijdag is er gratis hot dog
 Versnaperingen in de kantine kosten 1,50 € dus eventueel wat zakgeld voorzien
 Dagelijks aangepaste kledij EN reservekledij meebrengen, afhankelijk van de weersomstandigheden
 Dagelijks voetbalschoenen zowel out- als indoor
 BAL niet vergeten (goed markeren!)
 VERBODEN: GSM, tablet, mp3 en andere waardevolle voorwerpen
 VERBODEN: in de bosjes te spelen. Het voetbalveld is groot genoeg!
 VERPLICHT: motivatie, fairplay en veel plezier mee brengen
 Indien er belangrijke zaken wijzigen wordt dit medegedeeld op de deur van de KANTINE. Bekijk
deze dus iedere dag!
Wij hopen jullie kapoen te mogen verwelkomen en hebben er alvast zin in om er weer een onvergetelijke,
toffe voetbalweek van te maken.
Met vriendelijk groeten,
Het jeugdbestuur.

PS: We zijn nog op zoek naar wat helpende handen voor tijdens de middagpauze. Mama’s, papa’s, oma’s
opa’s,… die willen en kunnen helpen mogen dit ook per mail doorgeven op
inschrijvingpaaskamp@gmail.com

