tijdens paasvakantie – organisatie jeugdwerking
FFsamenwerking met ouderraad KKerksken
Fc

Vier dagen lang word je ondergedompeld in een professionele voetbalsfeer met de
hoogste kwaliteitsgarantie. Alle facetten van het moderne voetbal worden intensief
bijgeschaafd waarna op vrijdag de spetters er zullen afvliegen tijdens tal van voetbaltornooien.

Wie – Wat - Waar
Wanneer: - van dinsdag 03/04/2018 t.e.m. vrijdag 06/04/2018
Waar: - Terreinen Fc Kerksken – Willy Michiels Stadion – Bergstraat 70 – 9451 Kerksken
Categorieën: - voetbalstage voor jongens en meisjes (U6 t.e.m. U13) geboortejaren 2012 t.e.m. 2005
- De indeling van de groepen gebeurt op basis van de leeftijd. max. 12 spelers per groep
Doelstellingen: - Kindvriendelijke voetbalstage waar we de jonge voetballertjes een aangename
ontspannende en gedisciplineerde stage bezorgen.
- De trainingen worden verzorgd door gediplomeerde en ervaren trainers en lesgevers
- De trainingsarbeid bestaat uit individuele/collectieve voetbaltechniek, coerver- en
controletechnieken, passing, dribbels, e.a. in wedstrijdvormen.
- Namiddag individuele keepertrainingen
Wat bieden we de spelers aan: -

4 trainingen gedurende de ganse dag
Warme maaltijd tijdens de middag (soep-hoofdschotel-dessert)
water tussen de trainingen
een 10-uurtje en een 4-uurtje
spelnamiddag met nevenactiviteit zwemmen of binnenspeeltuin
herdenkingsmedaille, diploma en T-Shirt na afloop van de stage

Aanvullende informatie
Programma: opvang ’s morgens vanaf 08h00 en s’ avonds tot 17h00
09h00 tot 12h00: trainingssessie 1 en 2
12h00 tot 13h30: middagpauze met warme maaltijd
13h30 tot 16h00: trainingssessie 3 en 4

Benodigheden: -

voetbalschoenen met vaste noppen + sportschoenen
voldoende voetbaluitrustingen
slippers (douchen – middagpauze)
een minimum aan zakgeld
voetbal nr. 3, 4 of 5
Niet toegelaten waardevolle voorwerpen

Prijs stage: € 100 (alles inbegrepen behalve nevenactiviteit)
Inschrijving: inschrijven kan tot en met 2 maart 2018:
- Via mail naar patrick.marginet@telenet.be met vermelding van:
Naam, voornaam, geboortedatum, JARTAZI maat T-Shirt en eventuele opmerkingen
- Via onderstaand formulier
De inschrijving is compleet nadat het inschrijvingsgeld werd ontvangen op de rekening van Fc Kerksken
IBAN BE56-7554-8243-3088 met vermelding van naam speler.
Ongeveer 2 weken voor de start van de stage, en na ontvangst van de betaling, ontvangt u nog een mail
met praktische informatie.
Inlichtingen: Patrick Marginet (GSM: 0474/72.03.68) – Jeugdwerking FC KERKSKEN

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Adresgegevens:
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Voornaam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres + nr: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode + Woonplaats: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Gsm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Opvang: Ja/ Nee (*)
Aangesloten bij een voetbalclub: Ja/Nee (*)
Zo ja welke voetbalclub: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Maat T-Shirt JARTAZI ………………………………………………………………………………………………………………………………………
(*) schrappen wat niet past
Formulier terugbezorgen aan:
Marginet Patrick
Heldergemstraat 100
B9450 Haaltert (HE)
GSM: 0474/72.03.68
E-mail: patrick.marginet@telenet.be
Deelnamekosten = fiscaal aftrekbaar:
Voor kinderen, die op 2 april 2018 geen 12 jaar zijn, kunnen de deelnamekosten fiscaal afgetrokken
worden. U ontvangt een attest tijdens de maand maart 2019.

