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Paasstage 2020 
 
 
Beste sportieveling en ouders, 
 

Na het enorme succes vorig jaar, zijn we blij u te kunnen 
uitnodigen voor de paasstage van KSV Melsen. 

Onze 5-daagse voetbalstage zal plaats vinden voor het 
Paasweekend van maandag 6 april tot vrijdag 10 april 2020. Elke 
stagedag zal starten om 9.00 uur en eindigen om 16.00 uur. De 
opvang zal lopen van 8.15 uur en eindigen om 17.00 uur . 

Trainers en begeleiders zullen de hele week klaar staan om 
jullie, de jonge voetballertjes, zoveel mogelijk bij te brengen. 

Ons programma, van maandag tot donderdag, bestaat uit 4 
voormiddagen voetbal. Als extra op maandagnamiddag 
omnisport ,op dinsdagnamiddag een nog te bepalen activiteit, 
op woensdagnamiddag een bosspel en op donderdagnamiddag 
een FUN namiddag. Vrijdag plannen we onze uitstap waar 
iedereen naar uitkijkt! Waar de uitstap ons deze keer naar toe 
brengt blijft zoals steeds een verrassing… 

We rekenen alvast op jullie massale aanwezigheid. 
 
Sportieve groeten 
 
Jeugdcel KSV Melsen 
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Praktisch: 
Inschrijvingsgeld: 125 euro voor het eerste kind en 90 euro voor het 
2de kind .  
Overschrijven op het rekeningnummer: BE03 8905 7420 6584 
met vermelding van naam en voornaam. Pas wanneer dit bedrag 
gestort is, is de inschrijving definitief. 
We sluiten de inschrijvingen af op zondag 29 maart 2020 .  
Wat krijgt uw kind in ruil? 

• Een voetbalopleiding op maat. 

• 3 sportdrankjes per dag + gezonde versnaperingen. 

• Afscheidspakket 

• Uitstap 

• Opvang van 8.15 uur tot 17.00 uur. 

• Elke middag behalve op vrijdag een warme maaltijd . 

• Omnisportnamiddag 

• FUN namiddag  

• Nog te bepalen activiteit  

• Eventueel bezoek van bekende voetballers  
 
Hoe inschrijven? 
Via bijgevoegd inschrijvingsstrook, dit geef je af aan of stuur je op 
naar: Van Audenaerde Jens 
Nelestraat 20 
9050 Gentbrugge 
0471/45.08.93 
Of gewoon het geld storten met vermelding van naam .  
Verder info? 
Einde maart 2020 zullen alle ingeschreven spelers een infobundel 
ontvangen met daarin alle info voor de Paasstage. Ook op de website 
www.ksvmelsen.be zal geregeld verdere informatie verschijnen. 
Inschrijvingsstrook. Ps : let op ! paasstage geldig van U6 tot U13 ! 
Onder het motto hoe meer zielen , hoe meer vreugde hoop ik alle 
kinderen te mogen ontvangen voor deze spetterende week ! 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Naam speler: ...................................................... 
Voornaam Speler: ...................................................... 
Geboortedatum speler: ....../....../....... 
GSM-nummer mama: ......................................... 
GSM-nummer papa:.................................................... 
E-mailadres (verdere 
communicatie):.................................................................................... 
Eventuele bijzonderheden zoals ziekte of allergie ………………………. 


