
 

Onder-

getekende …………………………………………………. 

Laat zijn zoon/dochter hierbij inschrijven voor de voetbalstage 

van KSVO die doorgaat van 03/04/2017tot en met 07/04/2017 

Naam : ………………………………………………………………………………………….. 

Voornaam: ……………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum: …………………………………………………………………………... 

Adres: ……………………………………………………………………………………………. 

TEL/GSM: …………………………………………………………………………………….. 

E-mail: …………………………………………………………………………………………….. 

Aangesloten bij club :      Ja / neen 

Zo ja Welke? ………………………………………………………………………………. 

Contact persoon bij ongeval ……………………………………………………. 

Tel/GSM ……………………………………………………………………………………. 

Medische Opmerking ………………………………………………………………….. 

Maat T-shirt ………………………………………………….. …………………………….. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Betaalbewijs: ik ondertekende ………………………………………...heeft de som van ………………………..€ 

ontvangen voor deelname aan de 13° jeugdstage 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 
16°jeugdstage 

K.STEENOKKERZEEL VO 

 

Telefoon: 

 

 

 

Met dank aan 

KSVO 



                                
Steenokkerzeel, februari 2017, 

 
Dankzij het grote succes van de voorbije jaren organi-
seert  K.Steenokkerzeel VO  dit jaar haar zestiende 
jeugdvoetbalstage . Deze zal doorgaan de eerste week 
van de paasvakantie  van maandag 3 april tot en met 
vrijdag 7 april 2017 op de terreinen van 
K.Steenokkerzeel VO (“Den Dam”) Damlaan te 
Steenokkerzeel. 
De voetbalstage is bestemd voor debutantjes (vanaf 5 
jaar),Duiveltjes, Preminiemen, Miniemen en Kadetten 
en nieuw dit jaar ook de scholieren (tot 17 jaar). De 
groepen worden  opgesplitst  per leeftijdscategorie en 
dit om het kind een opleiding op maat te kunnen ge-
ven .  
 
 
Uw zoon/dochter hoeft niet aangesloten te zijn bij een 
club, waardoor iedereen aldus even van de voetbalwe-
reld kan proeven. 
De prijs bedraagt 150 € per deelnemer, er is echter wel 
rekening gehouden met grote gezinnen. Indien uit een-
zelfde gezin meerdere kinderen deelnemen, betaald 
het eerste kind 150€ ,het tweede 130€ en het derde 
100€ uit het zelfde gezin. 

-Warm middagmaal (bestaande uit soep, hoofdgerecht 

en dessert) klaargemaakt door een ervaren kok   

-Herinnering voor elke deelnemer                                                                    

-Trainingsbal voor elke deelnemer, die gebruikt wordt 

tijdens de stage en ze nadien mogen houden                       

-Op woensdag brengen wij een bezoek aan het stadion  

Stayen van Sint Truiden en tevens volgen wij een trai-

ning van het eerste elftal. 

 

 

 

 

 

Op vrijdagnamiddag vindt de bekroning van de meest 

verdienstelijke spelers plaats. Hierop zijn ouders, groot-

ouders en vrienden steeds welkom.                                                                                            

16°Jeugdstage 

 

 Inschrijvingen kunnen op woensdag, vrijdag en  
zaterdag bij Patrick De Maeyer en dit in de 
kantine van K.Steenokkerzeel VO. 
 Het inschrijvingsformulier vindt u op de 
achterzijde van deze brochure.   
 Inschrijven via mail is eveneens mogelijk op het 
volgende adres : 
 patrickdemaeyer@telenet.be 
Overschrijvingen op rekeningnummer: 
BE06 7343 5606 8922    BIC:KREDBEBB 
Op naam van Patrick De Maeyer 
Met vermelding: Jeugdstage 2017  Naam (van 
het kind) en Geboortedatum. 
Snel inschrijven is de boodschap, want de 
plaatsen zijn beperkt. 
 

 
 
 
 

De uiterste datum van inschrijving is  
20 maart 2017. 
 
Indien u verder nog vragen heeft,  kan u steeds terecht 
bij Patrick of Ludwig 
 
Ludwig Geelen 
0474/99 87 52 
ludwig.helga@skynet.be     
 
 
Patrick De Maeyer                                                          
Acacialaan 8                                                                   
1910 Berg-Kampenhout                                                   
0497/ 65 64 67                                                              
patrickdemaeyer@telenet.be 

Deze prijs omvat::  

-Opvang van 7u30 tot 18u00 (stage loopt van 9u00 tot 
16u30)                                                                  
-Voetbaltraining door gediplomeerde en ervaren trai-
ners.                                                                     
-Plat water  tijdens de trainingen en tijdens het middag-
maal                                                                                
-Twee drankbonnetjes (frisdrank) per dag       


