INSCHRIJVINGSFORMULIER ZOMERSTAGES:
Gegevens speler:
Naam: ........................................................................................................................
Geboortedatum: ..........................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................
Tel. nr – GSM: .............................................................................................................
E-mailadres: ...............................................................................................................
Kleur speler: ...............................................................................................................
Op de achterkant kan u alle informatie terugvinden van alle stages. Gelieve hieronder aan te
kruisen voor welke stage(s) u inschrijft.
Schrijft zich in voor:

o
o

Competitiestage (met wedstrijdbegeleiding)

o

Met warme maaltijd ‘s middags

Jeugdstage 1

o
o
o

100 euro
+ 40 euro

9 juli tem 13 juli

Hele dagen (van 10u tot 16u, opvang vanaf 9u)

125 euro

Halve dagen (van 10u tot 12u, opvang vanaf 9u) 65 euro
Met warme maaltijd ‘s middags

o

Volwassenenstage

o

Jeugdstage 2

o
o
o

2 juli tem 6 juli

30 juli tem 3 augustus

+ 40 euro
75 euro

6 augustus tem 10 augustus

Hele dagen (van 10u tot 16u, opvang vanaf 9u)

125 euro

Halve dagen (van 10u tot 12u, opvang vanaf 9u) 65 euro
Met warme maaltijd ‘s middags

+ 40 euro

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De betaling van de stage dient te gebeuren via overschrijving. Dit kan door het bedrag te
storten op rekeningnummer BE44 4065 0292 9145 met vermelding stage + naam
lesnemer.

INFO STAGES:

o

Competitiestage
Ø Data: 2 juli tem 6 juli
Ø Uur: 10u – 12u
Ø Doelpubliek: competitieve jeugd tussen 8 en 16 jaar
Ø Prijs: 100 euro (exclusief inschrijvingsgeld tornooi)
Ø Info: De competitiespelers krijgen in de voormiddag steeds 2u training. Als uw
zoon/dochter wedstrijd heeft in de namiddag, zal deze begeleid worden door een
trainer van de club. De inschrijving voor het tornooi moet zelf gebeuren.
Voor 40 euro extra wordt er elke middag voor een warme maaltijd gezorgd.

o

Jeugdstage 1:
Ø Data: 9 juli tem 13 juli
Ø Uur: 10u – 16u (hele dagen) / 10u – 12u (halve dagen)
Er wordt al opvang voorzien vanaf 9u.
Ø Doelpubliek: recreatieve en competitieve jeugd tussen 4 en 16 jaar
Ø Prijs: 125 euro (hele dagen) – 65 euro (halve dagen)
Ø Info: Niet-leden betalen 15 euro extra voor verzekering.
Voor 40 euro extra wordt er elke middag voor een warme maaltijd
gezorgd.

o

Volwassenenstage:
Ø Data: 30 juli tem 3 augustus
Ø Uur: 19u – 21u
Ø Doelpubliek: volwassenen (zowel voor starters als gevorderden)
Ø Prijs: 75 euro
Ø Info: Een stage voor uitsluitend volwassenen waar de techniek en de tactiek
bijgeschaafd wordt, met aandacht voor het spelen van wedstrijden onder elkaar.

o

Jeugdstage 2:
Ø Data: 6 augustus tem 10 augustus
Ø Uur: 10u – 16u (hele dag) / 10u – 12u (halve dag)
Er wordt al opvang voorzien vanaf 9u.
Ø Doelpubliek: recreatieve en competitieve jeugd tussen 4 en 16 jaar
Ø Prijs: 125 euro (hele dagen) – 65 euro (halve dagen)
Ø Info: Niet-leden betalen 15 euro extra voor verzekering.
Voor 40 euro extra wordt er elke middag voor een warme maaltijd
gezorgd.

