VOETBALSTAGE
Beste ouders,
De jeugdwerking van KFC De Kempen organiseert opnieuw en al voor de 9e keer een
voetbalstage op de terreinen van onze club! De stage heeft plaats op ons A-complex in
Tielen zodat we ook gebruik kunnen maken van sporthal “Tielenhei”.
Dit gaat door tijdens de tweede week van de Paasvakantie: van maandag 15 april 2019 tot
en met vrijdag 19 april 2019.
Deelnemers van de vorige jaren weten alvast dat deze stage garant staat voor een leerrijke
ervaring boordevol plezier.
Wat gaan we dan doen : voetballen, voetballen en nog eens voetballen ! Aanleren en
aanscherpen van basistechnieken, spelvormen, wedstrijdjes… alles onder de leiding van
deskundige trainers. Het is een week waarin alle aspecten van het voetbal aan bod komen,
en waar de spelers afwisselend andere trainers hebben. En natuurlijk staan plezier en
amusement centraal.
Voor één week voetbalplezier vragen we 160 euro (130 euro voor de tweede of meerdere
deelnemers van hetzelfde gezin). We bieden de kinderen een volwaardig en goed
gestructureerd oefenprogramma aan.
In de loop van de voormiddag krijgen de spelertjes een versnapering en iedere middag is er
een warme maaltijd voorzien. In de loop van de namiddag wordt er een vieruurtje
aangeboden. Op het einde van de stage krijgt iedereen een aandenken en een bal mee naar
huis.
Een week voor de start van de stage krijgt u meer details over een aantal praktische zaken.
Sowieso start de stage om 9u, en eindigen de trainingen om 16u. Opvang is voorzien van
8u00 tot 17u00.
Om een goede organisatie mogelijk te maken, en om iedereen aan bod te laten komen, is
het aantal plaatsen beperkt tot 140 ! Snel inschrijven is dus de boodschap….
Inschrijven
online via link https://paasstage.kfcdekempen.be/
Of
Via bijgevoegd inschrijvingsformulier
Het inschrijvingsgeld kan gestort worden op rekening BE74 7310 2591 1907 van KFC De
Kempen met vermelding van “Stage naam + voornaam”.
Contact & info
André Buyens (0496/48.65.94) of via mail activiteiten@fcdekempen.be

Inschrijvingsformulier Voetbalstage 15 t/m 19 april 2019
Ondergetekende ……………………………………………….
Adres : …………………………………………………………………………..
geeft aan zijn/haar zoon/dochter ……………………………………..
(geboren op ……. / ……. / ……….)
de toelating deel te nemen aan de Voetbalstage ingericht door KFC De Kempen.

GSM papa / mama : …………………………….
E-mail papa / mama : ……………………………..
Je categorie : U7 / U8 / U9 / U10 / U11 / U12 / U13 (*)
Type speler : veldspeler of doelman (*)
Maat T-shirt : 128 – 140 – 152 – 164 – S (*)
Datum :

Handtekening van een ouder

In de week voor de stage ontvang je een e-mail met gedetailleerde afspraken.

(*) Gelieve het juiste te omcirkelen

