Stage Blankenberge
17,18 en 19 augustus 2018

Jaarlijks gaan we met de club op stage in Bloso centrum van Blankenberge.
Dit is een sportcomplex waar alles is wat we nodig hebben : sporthal, piste, finse piste
voetbalterreinen, fitness en tal an mogelijkheden om iedereen bezig te houden.
Ook wat het vervoer betreft kunnen we geen betere locatie hebben. We vertrekken samen
op vrijdagmorgen met de trein en onze locatie ligt op loopafstand achter het station.
Na het middageten op zondag nemen we de trein van 14,45 u terug zodat we

zondag op een behoorlijk uur (rond 18,30u) terug in Neerpelt zijn.
Deze stage staat vooral in het teken van training.

Maar de groepsgeest is ook heel belangrijk en daar is de kans om elkaar dan ook beter
te leren kennen tijdens de sport ,maar ook daarna.
Een weekend vol sport, spel en vrije tijd zoals we op voorhand afspreken met de trainer.
Dit is een goede voorbereiding naar het volgende seizoen toe.
Spelers vanaf het geboortejaar 2008 en ouder kunnen aan deze stage deelnemen.
De datum is ruim op voorhand bekend zodat iedereen deze kan noteren.
Graag willen we als bestuur dat er zoveel mogelijk spelers mee gaan.
Voor dit weekend van vrijdagmorgen tot zondagavond, vol pension, beddegoed
inbegrepen en vervoer met de trein vragen we €125.
Alle kamers zijn voor 2 of 4 personen en bevatten een douche en WC.
Spelers die nu al weten dat ze mee aan geef dit dan nu al door, zodat we nog plaatsen bij
kunnen reserveren indien nodig, maar deze zijn zeer beperkt.
Voor de ouders of spelers die de onkosten graag zouden willen spreiden, gelieve contact
met ons op te nemen.

De betalingen kunnen dan in 3 keer gebeuren, januari, april en juni.
We doen er alles aan om deze stage waar te maken en hopen dan ook op een talrijke
opkomst.

Inlichtingen of inschrijvingen kan je altijd terecht bij
Vangeneugden Irène 0478/541631

Ras Ilse 0472/613784
Vandersanden Peter 0472/889943
Sportieve groeten
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