VOETBALKAMP Zomer 2018
Profi Jeugd organiseert naar goede gewoonte voetbalstages tijdens de zomervakantie. Ook deze keer
wordt de organisatie verzorgd door Roger Smets (jeugdverantwoordelijke K. Lierse S.K.) in samenwerking met
Gert Wuyts (Adjunct TVJO K.Lierse S.K.)
Zij mogen rekenen op de hulp van talrijke gediplomeerde jeugdtrainers(vooral Lierse-trainers) en Lierse-spelers.
• WANNEER //
Van maandag 20/08/2018 tot en met vrijdag 24/08/2018,telkens van 9.30u(voorzien uur van aanwezigheid) tot 16.15u.
Opvang is voorzien vanaf 8u ’s morgens tot 18.00u ’s avonds.
• WAAR //
K.F.C Lint Lerenveld 35a 2547 Lint(KMO zone)
• PRIJS //
Spelers Lint:130 euro(5dagen); 115 euro (4dagen); 90 euro (3dagen); 65 euro (2 dagen)
Andere club: 145 euro(5dagen); 125 euro (4dagen); 100 euro (3dagen); 70 euro (2 dagen)
te storten op rekening BE67 7330 4642 0287 Lierse jong en sociaal vzw of betaling

ter plaatse de eerste

stagedag.
Hierbij inbegrepen zijn:
verzekering
warme maaltijd
drankjes bij de maaltijd en na elke training
geschenken (een bal en een herinneringsgeschenk)
Bij uw ziekenfonds kunt u navraag doen over een eventuele financiële tussenkomst.Fiscaal attesten kunnen overhandigd
worden op aanvraag vanaf de tweede stagedag.
• BENODIGDHEDEN //
Lierse jong en sociaal vzw zorgt zelf voor het nodige sportmateriaal. Wel rekenen wij op u voor het meebrengen van
aangepaste voetbalkledij. Zo is bij slecht weer regenkledij handig.Voorzien zijn van een goed humeur en een sportieve
spirit is uiteraard nog meer van belang!
• INFORMATIE EN INSCHRIJVINGEN //
Inschrijven(vanaf 5 tot 16 jaar) kan door onderstaande strook te verzenden of mailen naar volgend adres. U kunt hier ook
steeds terecht voor meer informatie. Bezoek ook onze website op WWW.VOETBALHORIZONT.BE (inschrijven kan ook
via deze site)

Roger Smets

Vest 63 - 2230 Herselt

0477/497522

e-mail:smets.roger@telenet.be
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