
 

INSCHRIJVINGSFORMULIER PAASSTAGE FC GALMAARDEN 
ALLE VELDEN VERPLICHT IN TE VULLEN! 

Naam + Voornaam: …………………………………………………………………………….. 

Adres + nr: …………………………………………………………………………….. 

Postcode/woonplaats: ……………….…………………………………………………………… 

Geboortedatum: …………………………………………………………………………….. 

Tel: …………………………………………………………………………….. 

GSM: …………………………………………………………………………….. 

E-mail: …………………………………………………………………………….. 

Opvang:  JA / NEEN (*): vanaf ………..u tot .......... u 

Aangesloten bij een voetbalclub: JA / NEEN (*) 

Zo ja, welke voetbalclub: ……………………………………………………………. 

Veldspeler / Doelman (*) 

Neemt het kind medicatie?  JA / NEEN (*), welke: ………………………………… 

Is het kind allergisch?  JA / NEEN (*), waaraan: ………………………………… 

Mag het kind alles eten?  JA / NEEN (*), wat niet: ………………………………… 

(*): schrappen wat niet past 
 

 

Paasstage 
van FC Galmaarden 

woensdag 7 april t.e.m. vrijdag 9 april 2021 
 

voor U5 t.e.m. U13 
 
 

 



NUTTIGE INFO: DEELNAMEKOSTEN: 
 

Wie - Wat - Waar?  70 euro per kind (niet-leden) en 50 euro (aangesloten FCG)  
VOOR DE DRIE DAGEN! 

 
De toelating tot de stage wordt verleend aan alle jongens en meisjes van 

Geboren in 2016 tot en met 2008 !  Ook niet leden zijn WELKOM !   INBEGREPEN:  
- training-sessies 

De indeling van de groepen gebeurt op basis van leeftijd. -  ontbijt – iedere deelnemer voorziet een eigen lunchpakket 

- 4-uurtje 
Onze doelstelling is een kindvriendelijke, aangename, ontspannende en - individuele verzekering voor de volledige duur van de stage 

gedisciplineerde stage te bezorgen. - professionele begeleiding 

- opvang van 7u00 tot 18u00 
 
 

De training-sessies bestaan uit collectieve voetbalvormen, wedstrijd-, pass- 

en trapvormen. Uiteraard zal ook het "spelen" voldoende aan bod komen. INSCHRIJVEN: 

 

Dagindeling: Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier op de achterzijde van 

- Opvang van 7u00u tot 18u00 deze folder. 

- Aanwezig ten laatste om 09u00 

- De trainingen starten om 09u30 en eindigen om 16u00. De inschrijving is slechts definitief door storting van het bedrag per 
deelnemer op rekeningnummer BE65143112577796 met vermelding: 

Benodigdheden: PAASSTAGE FCG - NAAM en GEBOORTEDATUM deelnemer. 

- Voetbalschoenen + sportschoenen 
- Reserve voetbaluitrusting De inschrijvingen worden verwacht ten laatste op 29/03/2021. 

- Er mag niet gedoucht worden Opgelet, het aantal deelnemers is beperkt, snel zijn is de boodschap. 

- Minimum aan zakgeld 

- Gelieve rekening te houden met de weersomstandigheden! 

 
 
 
 



 
Inschrijvingen via deze weg ! 
 

Plaats van afspraak: Ingevuld formulier terug te bezorgen via jeugdcoördinator of via mail  

Sportterrein Galmaarden Roger Michiels  

Stationsstraat Tasseniersstraat 7  

1570 Galmaarden 1570 Galmaarden  

www.fcgalmaarden.be 0499/75 36 00  

             dominique.tuypens@telenet.be 

             heidivanderschueren@gmail.com 
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