
MATCH VOOR DE ALLERBESTE SPORTIEVE SUPPORTER(S)! 

Beste grootouder(s),


Uw kleinkind traint elke week de pannen van het dak op onze voetbalclub. Hij 
leert dribbelen, passen, … en scoren! 


Tijdens de match voor de allerbeste sportieve supporter van Zondag 10 
december zal hij speciaal voor u nog een extra tandje bijsteken en het beste 
van zichzelf geven. 


Schrijf je snel in om naar deze match van uw kleinkind te komen kijken. Met 
koffie of andere dranken maken we het gezellig tijdens de match en nadien kan u samen met uw kleinkind 
en familie genieten van verse soep en heerlijke spaghetti.


De wedstrijden zijn ingedeeld in twee blokken:


BLOK 1 - 09.45u tot 11.00:	 U6, U7, U8, U9, U11


BLOK 2 – 11.15u tot 12.30u: Voetbaltuin, U7, U8, U9, U10


 De exacte tegenstander zal aan uw kleinkind worden meegedeeld maar u kan ook steeds onze website 
www.kvvlummen.be bezoeken om de tegenstander en de wedstrijduren te raadplegen.


Volg na de match van je kleinkind ook gratis de match van de 1e ploeg tegen SV Breugel!


Tot dan!


INSCHRIJVING (voor jou)   Naam en Voornaam kleinkind:………………………………. 

o Vegetarische spaghetti:	…. (aantal)               0  Spaghetti Bolognese:	 …. (aantal)


o Reservatie vanaf 11.00u voor een tafel van ……     personen om samen met de familie te eten


o Reservatie vanaf 12.30u voor een tafel van ……     personen om samen met de familie te eten


Totale prijs voor de inschrijving:


…..   grootouders aan 7€/pp (inbegrepen: inkom, 1*consumptie, 1*tas soep, 1*spaghetti, een kleine attentie)

…..   ouder en/of kleinkind(eren) aan 5€/pp (inbegrepen: 1*tas soep, 1*spaghetti)


TOTAAL: ……………… €


INSCHRIJVING (voor de club)


De grootouder(s) van ……………………………………………….(naam en voornaam kind) zullen aanwezig zijn op 
zondag 10 december en reserveren het volgende:


o Vegetarische spaghetti:	…. (aantal)               0  Spaghetti Bolognese:	 …. (aantal)


o Reservatie vanaf 11.00u voor een tafel van ……     personen om samen met de familie te eten


o Reservatie vanaf 12.30u voor een tafel van ……     personen om samen met de familie te eten


Totale prijs voor de inschrijving:


…..   grootouders aan 7€/pp (inbegrepen: inkom, 1*consumptie, 1*tas soep, 1*spaghetti, een kleine attentie)

…..   ouder en/of kleinkind(eren) aan 5€/pp (inbegrepen: 1*tas soep, 1*spaghetti)


TOTAAL: ……………… €


Uw inschrijving met het geldbedrag mag u in een gesloten enveloppe meegeven aan uw kleinkind. 


INSCHRIJVEN VOOR 1 DECEMBER                                                                                              !

http://www.kvvlummen.be

