ZOMERKAMP - DE PANNE 2017
WIL JE ER DIT JAAR BIJ ZIJN? LEES DAN VLUG VERDER!

Een organisatie van

met de steun van

Contact

UITNODIGING ZOMERKAMP
DE PANNE
16-20 AUGUSTUS 2017

Charlot Philips
Grijspeerdstraat 46 – 8830 Gits
0472/925164
zomerkamp@wvbf.be

Een ideale voorbereiding voor het nieuwe badmintonseizoen nodig?
Dat kan van 16 tot en met 20 augustus in De Panne onder begeleiding van ervaren trainers! De stevige trainingen worden afgewisseld met leuke
groepsactiviteiten op en rond het strand! We verblijven in De J-Club, trainen doen we in de sporthallen van De Panne. De prijs voor deze 5 dagen in vol
pension bedraagt 270€. Zijn ook inbegrepen: de trainingen, shuttles, verzekering, een T-shirt, alle activiteiten…
Wil je er dit jaar ook weer bij zijn, aarzel dan niet om in te schrijven! Inschrijven voor 30 maart of tot wanneer het maximum van 64 spelers bereikt is!
(Indien volzet wordt een reservelijst aangelegd.)
Alles op een rijtje…
Wie?
Jeugdspelers met enige badmintonervaring vanaf 9/10 jaar
(geboren in 2006/2007 of ouder)
We streven naar 4 trainingsgroepen:
- A-B spelers
- C1-C2 spelers
- C2-D spelers
- U11-D spelers
Prijs?
270€, waarvan 100€ voorschot te betalen op rekeningnummer
BE46 3630 7490 3036 van de WVBF, met vermelding
“Voorschot zomerkamp 2017 + NAAM deelnemer”.
Het saldo van 170 € wordt gestort ten laatste tegen 1 juni ’17.
LET OP! Voorschotten worden niet terugbetaald!

Met wie?
De Spaanse trainer Fran Dacal, A-trainers Guy Delforge en Benjamin
Braem en B-trainer Thijs Demeyere zullen samen met drie begeleiders
gedurende 5 dagen het beste van zichzelf geven.
INSCHRIJVEN?
Gelieve bijgevoegd excel formulier volledig ingevuld terug te
sturen naar zomerkamp@wvbf.be. Na inschrijving krijgen
jullie een bevestiging (per mail) dat de inschrijving aanvaard
is en dat het voorschot mag gestort worden op bovenvermeld
rekeningnummer. Door in te schrijven, ga je akkoord met het
kampreglement.
DUS EERST INSCHRIJVEN!! DAN PAS STORTEN!!

