Overzicht van de
belangrijkste
praktische informatie
Onderstaand hebben wij een
kort overzicht gemaakt van de
belangrijkste praktische informatie:


Vanaf maandag 9 april
t.e.m. vrijdag 13 april
2018



Prijs bedraagt 85,00 euro



Inschrijven via mail
(jeugd@kfckatelijne.be of
ronald.vanlinden@
provincieantwerpen.be )



Inschrijving is pas effectief na betaling op rekeningnummer BE64
7332 4904 0052 met
vermelding naam +
paasstage 2018

LET OP: PLAATSEN
ZIJN BEPERKT (80
personen)!

Voetbalstage
KFC Katelijne

Organisatie

KFC Katelijne

Vossevelden 9
2860 Sint-Katelijne-Waver

Voetbal voor
iedereen!



Wat en voor wie is
deze voetbalstage?
Deze voetbalstage wordt georganiseerd door KFC Katelijne om alle jonge voetballertjes plezier te laten beleven tijdens de paasvakantie. Voetballertjes die hiervoor in aanmerking
komen, zijn:

Praktische informatie
Deze voetbalstage is gepland op:


Maandag 9 april 2018 van 9u30 tot 16u00



Dinsdag 10 april 2018 van 9u30 tot 16u00



Woensdag 11 april 2018 van 9u30 tot
12u00



Duiveltjes (geboren in 2009—
2010—2011—2012)





Preminiemen (geboren in
2007—2008)





Miniemen (geboren in 2005—
2006)

Donderdag 12 april 2018 van 9u30 tot
16u00
Vrijdag 13 april 2018 van 9u30 tot 15u00

Er zal ook op KFC Katelijne (Vossevelden 9,
2860 SKW) voor– en na opvang voorzien worden
van 8u30 t.e.m. 17u00. Op woensdag is dit tot
12u30 en op vrijdag zal dit t.e.m. 15u30 zijn.
De prijs voor deze stage bedraagt 85 euro, inclusief water en verse soep.
Natuurlijk is het belangrijk om het juiste materiaal mee te brengen naar deze stage. Op de volgende pagina hebben wij hier een opsomming
van gemaakt

Lunchpakket + voldoende
drank en aangepast schoeisel +
drinkbus + sportkledij (bv 2
trainingspakken en sportkledij)

Inschrijven voor deze stage is steeds
mogelijk via e-mail naar
jeugd@kfckatelijne.be of
ronald.vanlinden@
provincieantwerpen.be. Onderstaande informatie moet zeker vermeld staan:







Naam / voornaam
Geboortedatum
Veldspeler / keeper
Lid voetbalclub ja / nee
Voetbalstages gevolgd ja / nee
Beginneling / gevorderde

Inschrijven vanaf 1/02 t.e.m.
31/03/2018. Inschrijving is pas definitief na bevestigingsmail en betaling
van 85 euro via rekeningnummer
BE64 7332 4904 0052 met vermelding naam + paasstage 2018.

Let op: de plaatsen zijn
beperkt tot 80 personen !
Wees er dus tijdig bij.

