ZOMERSTAGE
BÜTGENBACH 2018
8–17 jaar
ORGANISATIE VAN Volley4You vzw - Molenberg
78 9150 Kruibeke
o.l.v. Kato Snauwaert : 0477 896 126
www.volley4you.be

Van donderdagmiddag 26 juli (12u) t.e.m dinsdagmiddag 31 juli (14u)
De stage start op donderdagmiddag 26/7 tussen 11u45 en 12u15 op het domein Wörriken.
We eten samen en de eerste activiteit vat al aan rond 15u.
Ophalen van de kinderen kan op dinsdag 31/7 na het middagmaal 14u en 14u30u.
Er is busvervoer voorzien naar en vanuit Butgenbach naar verschillende centrale punten en
carpools op de weg van de kust, mits toeslag afh van het aantal geïnteresseerden (+/-€ 35).
De reistijden en stopplaatsen worden meegedeeld na het afronden van de inschrijvingen.
Wij streven naar een volleybalstage op maat voor iedereen (keitof dus) met 3 à 4 uur
volleybaltraining per dag.

Het kan dé weg zijn naar jouw top!
Tussenin kies je tussen rust , een begeleide sport&spel activiteit,
een extra fysieke activiteit of een thematraining.
We zijn heel trots op het uitgebalanceerd volleybalprogramma met
aparte thematrainingen voor libero’s en spelverdelers(sters).
Jullie experimenteren ook minstens één nevensportactiviteit (orientatie kayak –
survivalparcours – boogschieten...) en krijgen één beachtraining.
Er is een SUPER avondprogramma,met SUPER animatoren en natuurlijk een fuif
als kampafsluiter.
Deze stage is internaat :
We logeren in meerdere grote chalets (+/-30 ppn), waarvan de kamergrootte 4 à 8 p.
We eten samen in de refter volgens een zelfbedieningssysteem met 2 à 3x per week
een saladebar voorzien, lekker gezond!
De deelnameprijs bedraagt €350 , waarvan €300 gestort wordt
Voor 1/5/2018 op het rekeningnummer BE92 068-2487755-23
(Volley4you vzw – Molenberg 78 – 9150 Kruibeke) + €50 cash betaald wordt bij
aankomst te Bütgenbach.
Je kunt ook kiezen om het volledige bedrag cash te betalen (graag verwittigen vooraf)

Inschrijven kan vanaf nu door online het inschrijvingsstrookje via de site te
vervolledigen (liefst) of de gegevens te mailen naar katosnauwie@gmail.com

Zodra de inschrijving geregistreerd is, ontvang je de volgende maandag een
bevestigingsmail (vanaf 1/1/2018 ). Je bent definitief ingeschreven na bevestiging.
inschrijven moet voor 1/5/2018 = absolute deadline !

