
 INSCHRIJVINGSFORMULIER
 
 

Ondergetekende.............................................
Laat zijn zoon/dochter hierbij inschrijven
voor de voetbalstage van KSVO die doorgaat
van 03/04/2023 tot en met 07/04/2023 

Naam: .................................................................
Voornaam: .........................................................
Geboortedatum: ............................................... 
Adres: .................................................................
............................................................................. 
Tel / Gsm: .......................................................... 
E-mail: ................................................................

Aangesloten bij een club ? Ja / Nee 
Zo ja welke ? .....................................................
Contactpersoon bij ongeval: ..........................
............................................................................. 
Gsm: ................................................................... 
Medische opmerking: .....................................
.............................................................................
............................................................................. 
 

................................................................................

Betaalbewijs 
Ik ondergetekende
.................................................... heeft de som
van ........................€ ontvangen voor de
deename aan de 20ste jeugdstage 

Naam: ...............................................................

20ste  jeugdstage 
K. STEENOKKERZEEL V.O.

03/04/2023 T/M 07/04/2023

MET DANK AAN

Meer info
 stage@ksvo.be 

of 
Patrick: 0497/ 65 64 67 
Ludwig: 0474/ 99 87 52



20ste Jeugdstage 
 

Aan alle mooie dingen komt  een eind.
Dit jaar organiseren we onze 20ste en
tevens ook laatste jeugdstage onder de
naam van KSVO. Dit wilt natuurlijk niet
zeggen dat we er volgend jaar mee
stoppen. Integendeel, de stage zal blijven
bestaan maar dan onder de naam 
PSV 1820.   We zijn alvast vol enthousiasme aan
de organisatie begonnen. Dit jaar zal onze
stage doorgaan in de week van 03/04 tot en
met 07/04 op onze terreinen van KSVO gelegen
op onze site "Den Dam" in de Damlaan te
Steenokkerzeel. De stage is bestemd voor
meisjes en jongens vanaf 5 tot en met 15 jaar.
De groepen worden opgesplitst per leeftijd
zodat we per leeftijd de juiste opleiding
kunnen geven. Dit jaar gaan we terug een
stadion bezoeken van een eerste klasse ploeg.
Met een beetje geluk kunnen we een training
meepikken van de eerste ploeg en de spelers
ontmoeten. 
Op vrijdag worden de meest verdienstelijke
spelers/speelsters en de penaltykoning(in)
gehuldigd. Hier zijn ouders, grootouders en
vrienden op uitgenodigd.  Uw dochter/zoon
hoeft niet aangesloten te zijn bij een club,
waardoor onze stage toegankelijk is voor
iedereen. De prijs bedraagt €180 per
deelnemer, er is echter wel rekening
gehouden met grote gezinnen. Indien er
meerdere kinderen van het zelfde gezin
deelnemen betaalt u voor het eerste kind €180
het tweede kind €160 en voor het derde €130. 

Opvang van 7u30 tot 18u00 ( Stage loopt van
9u00 tot 16u) 
Voetbaltraining gegeven door gediplomeerde
en ervaren trainers. 
Plat water tijdens de training en tijdens het
middagmaal. 
1 Drankbonnetjes ( frisdrank ) per dag 
Warm middagmaal ( bestaande uit soep,
hoofdgerecht en dessert ) 
Trainingsbal voor elke deelnemer, die
gebruikt wordt tijdens de stage en die ze
nadien mogen houden. 

Deze prijs omvat:

Inschrijvingen kan tot 24/03/2023

Op woensdag of vrijdag bij iemand van de
jeugdcel of bestuur. ( Het inschrijvingsformulier
kan u terugvinden op de achterzijde van deze
brochure )

Via mail naar Stage@ksvo.be 

via de website www.ksvo.be 

Overschrijvingen op rekeningnummer BE06 7343
5606 8922 BIC: KREDBEBB Op naam van Patrick
De Maeyer. Met vermelding: Jeugdstage 2023
Naam en voornaam van het kind + de
geboortedatum. 

SNEL INSCHRIJVEN IS DE BOODSCHAP, WANT DE
PLAATSEN ZIJN BEPERKT


