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Tot nu toe werden meisjes geïntegreerd in de
ploegen, maar vanaf seizoen 2018-2019 worden er
ook meisjesploegen opgericht om zo de drempel te
verlagen, zonder uit te sluiten dat er nog gemengde
ploegen zijn.
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De eerste helft van het seizoen wordt ontdekken,
plezier hebben in het voetballen en samen spelen,
eigen capaciteiten leren kennen en geleidelijk aan
techniek opbouwen.
De tweede helft van het seizoen bekijken we of we
zo verder doen of misschien starten we al met een
ploegje het wat serieuzere competitiewerk en
trainen we eventueel 2 keer per week. In elk geval
staat de beleving van het spelertje centraal, en niet
de competitie of het winnen.
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PRAKTISCH
Volgende leeftijdscategorieën zijn voorzien:
- °2012-2013 (U6-U7) 2 tegen 2
- °2009-2011 (U8-U10) 5 tegen 5
- °2006-2008 (U11-U13) 8 tegen 8
Vanaf 15 augustus 2018 starten we met 1 training
per week op woensdag van 14:00-15:00.
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HOEVEEL KOST HET
De eerste paar trainingen kun je gratis bijwonen. Wil
je blijven spelen, dan bedraagt het lidgeld 150 € voor
het volledige seizoen. Ben je met meerdere
clubleden in 1 familie dan betaal je 125 €. Je krijgt
ook 25 UiTPAS punten.
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Heb je recht op het UiTPAS kansentarief
(voor families met beperkte financiële
middelen) dan betaal je 30 €.
http://uitin.gent.be/uitpas/wat
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LAAT IETS WETEN
Om goed van start te gaan is het belangrijk dat we
een idee hebben van de interesse. Wil je meedoen,
stuur dan een mail naar nick.marly@scarlet.be of
neem contact op met de jeugdcoördinator
onder/middenbouw.
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MEER INFORMATIE
Informatie: http://www.kvvsintdenijssport.com
Terreinen: Klein Kouterken 13, 9051 SDW
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