Keitoffe Voetbal Kansen

vzw

organiseert i.s.m. FC Gullegem

De techniekschool is er voor jongeren tussen de 5 (°2012) en 13 jaar die
gemotiveerd zijn en de ambitie hebben om een technisch betere
voetballer te worden. Met meer zelfvertrouwen en een grotere voetbalpersoonlijkheid. Het is een ideale aanvulling op de opleiding binnen de
eigen voetbalclub.

Functionele techniektraining :
Technieken aanleren en deze functioneel oefenen in wedstrijdvormen.
Wegdraaien bij een tegenstander en/of van richting veranderen d.m.v. diverse kapbewegingen waarbij
de tegenstander van elke kant kan komen en je dus meerdere technieken moet kunnen beheersen.
Aanleren van veel schijn- en passeerbewegingen om meerdere tegenstanders te kunnen passeren.
Enkelvoudige en meervoudige schijnbewegingen, maar ook combinatiebewegingen aanleren zodat je in
elke situatie je tegenstander kunt passeren.

Voor wie?

Kostprijs

Voor alle jeugdvoetballers U7 tot U13
Ook voor niet-leden van FC Gullegem.

Voor leden FCG
Voor niet-leden FCG

€95
€100

Verzekering is inbegrepen
Waar?
Op de terreinen van FC Gullegem
Poezelhoek 12, 8560 Gullegem
Vrijdag
14/9, 21/9, 28/9, 5/10, 12/10, 19/10, 26/10, 2/11,
9/11, 16/11
17u30 – 18u30

Info & Inschrijven
Door een e-mail te sturen naar:
jplaverge@telenet.be met vermelding van naam,
voornaam, volledig adres, geboortedatum,
telefoon, en aangesloten club.
Gelieve het juiste bedrag te storten vóór
31/08/2018 op rekening BE07 7380 0329 2766
van VZW Keitoffe Voetbal Kansen met
vermelding van naam deelnemer.

U7, U8, U9
18u30 – 19u30
U10, U11, U12, U13
Reservedata*: 23/11, 30/11, 7/12
*bij afgelasting les vanwege weersomstandigheden

 0477 55 14 19
Bij inschrijving krijgt u een bevestiging via mail.

Privacybeleid:
Door deze bevestiging stem je ermee in dat we je persoonsgegevens verwerken
overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees
Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije
verkeer van die gegevens.
Met andere woorden;
•

We houden volgende gegevens bij: naam, voornaam, adres, geboortejaar, telefoon
en/of GSM - nummer, aangesloten voetbalploeg, e-mailadres. Deze gegevens
worden verwerkt om groepsindelingen (volgens leeftijd) voor onze activiteiten te
kunnen maken.

•

Via mail verzenden wij uitsluitend uitnodigingen voor onze activiteiten.

•

Info van onze activiteiten & foto's worden bij gelegenheid op sociale media
geplaatst.

•

Persoonsgegevens worden uitdrukkelijk niet doorgegeven of beschikbaar gesteld
aan derden, wel voor het afsluiten van een verzekering bij SPORTIEVAK
Groeningelaan 40 8500 Kortrijk

•

Je kunt je op elk moment uitschrijven. Je persoonsgegevens worden dan
onmiddellijk verwijderd uit onze database.

•

Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van
persoonsgegevens vindt u in onze privacy verklaring (je kan die via mail opvragen)

