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3 – DAAGSE  VOETBALSTAGE  Zomer 2022  HAACHT 

 
PROFI JONG EN SOCIAAL VZW organiseert naar goede gewoonte kwaliteitsvolle voetbalstages tijdens de 
zomervakantie. De organisatie wordt verzorgd door Raf Goyvaerts (ex-jeugdcoördinator K. Lierse S.K.& Tech. Coach W-
Beveren TVJO KFC Houtvenne). 
 
Wij mogen rekenen op de hulp van talrijke gediplomeerde jeugdtrainers.. 
Voetballertjes van 5 tot 16 jaar worden toegelaten.  
 
• WANNEER // 
Van woensdag 03/08/2022 tot en met vrijdag 05/08/2022 telkens van 9.30u tot 16.00u. 
Opvang is voorzien vanaf 8.45u ’s morgens tot 17.00u ’s avonds. 
 
• WAAR // 
KVC Haacht: Hoogveld, 3150 Haacht. Telefoon: 016/60 88 89 

 
• PRIJS // 
100 euro (3 dagen); 70 euro (2 dagen). 
Te storten op rekening BE67 7330 4642 0287 van Profi jong en sociaal vzw of betaling ter plaatse de eerste stagedag. 
(Contactpersoon voor inschrijvingen en informatie: zie onderaan.) 
Hierbij inbegrepen zijn:  

- verzekering 
- warme maaltijd 
- drankjes bij de maaltijd en na elke training 
- geschenken (een bal en een herinneringsgeschenk) 

Bij uw ziekenfonds kunt u navraag doen over een eventuele financiële tussenkomst. Fiscale attesten kunnen tevens 
aangevraagd worden. 

 
• BENODIGDHEDEN // 
PROFI JONG EN SOCIAAL VZW zorgt zelf voor het nodige sportmateriaal. Wel rekenen wij op U om aangepaste 
voetbalkledij te voorzien. Een goed humeur en een sportieve spirit is uiteraard nog van groter belang!  
 
• INFORMATIE en INSCHRIJVINGEN// 
Inschrijven (van 5 tot 16 jaar) kan (liefst) via onze site site www.voetbalhorizont.be, waar u tevens terecht kan voor meer 
informatie, ofwel door onderstaande strook te verzenden per post of te mailen naar onderstaand e-mailadres. 
 
Raf Goyvaerts // Profi jong en sociaal 
Groenstraat 41 - 2220 Heist-op-den-Berg  
Gsm: 0479/216973    
E-mail: rafke010@hotmail.be            

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inschrijvingsstrook ZOMERSTAGE 2022 // PROFI JONG EN SOCIAAL VZW //  Locatie: Haacht 

 
Naam en voornaam: …………………………………………………………………………………………..…… 
 
Adres:  ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tel. : ……/……..………   Geboortedatum: …..…/…..…/ ….…….   Club: …………………………..………. 
 
email:………………………………….@................................                       maat kledij:…………………. 
 
Maak het gepaste bolletje zwart: 
 

Positie:    Aanvaller       Middenvelder      Verdediger        Keeper 

 
Data:       wo     do        vr 
 

http://www.voetbalhorizont.be/
mailto:rafke010@hotmail.be

