Kerststage FELLOWS Ekeren BBC 2018
Tijdens de kerstvakantie organiseert Fellows Ekeren BBC opnieuw een basketbalstage voor volgende
jeugdcategorieën (Starters - U8-U10-U12-U14-U16-U18-U12M-U14M-U16M-U19M).
WAT?

Trainers actief binnen en buiten onze club brengen onze spelers de basisfundamentals
van de basketbalsport bij, en dit in een aangename clubsfeer.

WIE?

Voor deze kerststage kunnen zowel spelers van Fellows Ekeren BBC inschrijven als
spelers van andere clubs, en dit in de jeugdcategorieën starters, U8, U10, U12, U14,
U16, U18, U12M, U14M, U16M en U19M.

WANNEER?

Maandag 24, woensdag 26, donderdag 27 en vrijdag 28 december 2018
Voormiddag
9h - 12h: lage borden
Namiddag
13h - 16h: hoge borden

WAAR?

Sporthal ’t Venneke, den Geer 21, 2180 Ekeren

HOE?

Inschrijven kan tot en met 16 december 2018 (plaatsen zijn beperkt !!) door
onderstaande invulstrook in de brievenbus naast de toog van de cafetaria van ’t
Venneke de deponneren, of beter nog voor 16 december 2018 door te mailen naar
sportcel@fellowsekerenbbc.be, hier kan u ook terecht voor verdere informatie. Het
inschrijvingsgeld bedraagt 50 euro en dient eveneens voor 16 december 2018
overgeschreven te worden op rekeningnummer BE88 8448 0999 9941 met vermelding
van ‘Kerstkamp – naam – ploeg/club’. Elke deelnemer krijgt bovendien een mooi
T-shirt.
Inschrijvingen na 16 december 2018 hebben GEEN garantie tot deelname.

Met sportieve groeten
sportcel Fellows Ekeren BBC

KERSTSTAGE 2018

Bij deze wens ik mijn zoon / dochter in te schrijven voor het kerstkamp 2018 van FELLOWS Ekeren BBC
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ploeg: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Club: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
GSM speler (noodgevallen): ………………………………………………………………………………………………………………..
GSM moeder (noodgevallen): ………………………………………………………………………………………………………………..
GSM vader (noodgevallen): ………………………………………………………………………………………………………………..
Bijzonderheden (allergieën, kwetsuren, medicatie): ………………………………………………………………………………...
Maat T-shirt*: 7/8 jaar – 9/11 jaar – 12/13 jaar – small – medium – large – XL
* schrappen wat niet past.

Om deze inschrijving definitief te maken schrijf ik voor 16 december 50,00€ (vijftig EURO)
over op rekeningnummer BE88 8448 0999 9941 met vermelding van ‘Kerstkamp – naam – ploeg’.

