Van maandag 9/4/2018 t.e.m. vrijdag 13/4/2018
Geen stage op woensdag 11/4/2018
Op de terreinen van FC Gullegem – Poezelhoek 12, 8560 Gullegem

Doelgroep :

Voor alle jongeren vanaf °2012 tot en met °2003. Er worden groepen gevormd volgens leeftijd.
Keepers vormen op geregelde tijdstippen een aparte groep.

Prijs :

€ 95 (deelname aan de stage – 5 sessies per dag (aangepast voor °2012, 2011), verzekering,
opvang wordt voorzien vanaf 7u30 tot 17u15, drankje en hapje tijdens de pauzes, diploma en
een verrassing) 2de kind : € 85, 3de kind : € 75. Geen middagmaal voorzien, lunchpakket
meebrengen.

Korting :

Wie inschrijft en betaalt voor 31/12/2017 krijgt €5 korting op eerste kind.
Bij annulatie (enkel bij ziekte of ongeval) wordt automatisch 15 EUR afgehouden voor
administratiekosten. Uiterste inschrijvingsdatum = 15 maart 2018

Vorming :

Tijdens de stage komen alle voetbalaspecten ruim aan bod met vooral nadruk op de
technische vorming van de jonge voetballer en doelman. Alle trainers zijn pedagogisch en/of
voetbalkundig opgeleid.

Voetbalbrevet :

Iedere deelnemer krijgt na de stage een voetbalbrevet.

Dagindeling:
Voormiddag:
Namiddag:
07u30
Opvang
12u00 - 13u15 Eigen picknick, ontspanning, rust
08u30 - 08u45 Onthaal, omkleden
13u30 - 14u20 Oefensessie 4
09u00 - 09u50 Oefensessie 1
14u30 – 15u30 Oefensessie 5
10u00 - 10u50 Oefensessie 2
15u30
Douchen
10u50 - 11u10 Pauze
Opvang tot 17u15
11u10 - 12u00 Oefensessie 3
Inschrijven :
Door onderstaande strook in te vullen en op te sturen naar Jean-Pierre Laverge, Veldolm 20 te 8501 Heule.
Of door een e-mail te sturen naar: jplaverge@telenet.be met vermelding van naam, voornaam, volledig adres,
geboortedatum, telefoon waarop iemand te bereiken is tijdens de stage en aangesloten club (indien van
toepassing), al dan niet opvang vanaf …..
Gelieve het juiste bedrag te storten op rekening BE07 7380 0329 2766 van VZW Keitoffe Voetbal Kansen met
vermelding van naam deelnemer.
Info is te verkrijgen bij:Jean-Pierre Laverge  0477 55 14 19 of 056 35 17 52
Een week voor de stage ontvangen alle deelnemers een schrijven met meer details.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------INSCHRIJVINGSSTROOK PAASSTAGE 2018
Naam en voornaam: …………………………………………

Geboortedatum: ………………………………..

Adres: …………………………………..…………………….

Tel./GSM: …………………………………….....

E-mailadres: …………………………………………………

Aangesloten club: ………………………………

Schrijft in voor  Voetbalstage  Keeperstage
Opvang nodig ‘s morgens :  maandag  dinsdag  donderdag  vrijdag
Opvang nodig ‘s avonds :  maandag  dinsdag  donderdag  vrijdag

