Beste ouders,
Beste vac-ers,
De jeugdtrainers organiseren hun jaarlijks sportweekend in het Bloso-domein te
Hofstade in het weekend van 10-11 maart 2018. Maximaal 55 benjamins, pupillen
en miniemen die in het bezit zijn van een borstnummer mogen mee.
Prijs :

Miniemen en Pupillen
Benjamins

85 €
70€

In deze prijs zitten volgende zaken: Overnachting, huur sportterreinen,
touwenparcours voor pupillen en miniemen, BMX voor de benjamins, Mountainbike
voor pupillen en miniemen (Met begeleiding), maaltijden en drankjes.
Om organisatorische redenen vragen wij u onderstaande strook ingevuld aan de
jeugdcoördinator te bezorgen en het geld te storten op rekeningnummer BE15 4347
2182 8130 - BIC KRED BE BB van VAC met vermelding “Hofstade + naam
deelnemers”
Gelieve uw kind(eren) in te schrijven voor 1 maart 2018.
Groetjes,
Jeugdtrainers VAC

Deelnemingsformulier weekend Hofstade
Naam + voornaam atleet

° datum

Adres : ………………………………………………………………………………………….
GSM : ………………………………… E-mail : ……………………………………………
Handtekening ouders

: ……………………………………….

Medische problemen

: Ja – Neen : welke …………………………………….

Programma Hofstade van 10-11 maart 2017
Hoe rijden : E19 afrit 11 richting Hofstade, aan lichten links afslaan, + 300 m op uw
rechter kant ingang sportkampen. (bellen aan de poort, … en wachten)

Zaterdag
09u15
10u00
12u15
13u30
16u00
18u00
19u00

Ben
Pup
Aankomst / kamerverdeling / bed opmaken
Loopje/spel
Duurloop
Middagmaal
Spel of touwenparcours Touwenparcours
Nieuwe spandoeken maken voor VAC
Avondmaal
(Nacht)Spel

Zondag
08u30
9u30
10u30
12u30
14u00
16u00

Ontbijt
BMX
Kamers opkuisen
Middagmaal
Balsporten
Einde

Min
Duurloop
Touwenparcours

Kamers opkuisen
Mountainbike

Kamers opkuisen
Mountainbike

Balsporten

Balsporten

Verplaatsing met eigen vervoer / carpoolen gewenst
Wat heb ik nodig :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Kledij aangepast aan het weer
Voldoende trainingen (liefst 2)
Loopschoenen
Zwemgerief
Vrijetijdskledij voor ’s avonds
Pantoffels
Douchegerief / handdoek
Identiteitskaart
Zaklamp voor de 2e jaars pupillen en miniemen

Wat heb ik niet nodig :
▪ Waardevolle voorwerpen (gsm, i-pad, smartphone, mp3/4, ….)
▪ Lakens

