
Jeugd Trainingsweekend vrijdag 1 t/m 3 april 2016 
 

 
Bijna is het weer zover. Het trainingsweekend in Lunteren (Veluwe). Op vrijdag 1 april zullen we 
weer afreizen naar Lunteren voor een fantastisch weekend vol sport, spel en gezelligheid. We zitten dit 
jaar net als de vorige jaren in de accommodaties van de Wildwal. Het programma bestaat uit 
trainingen, meerkamp, spelletjes en een spannend avondprogramma. Dit alles in een van de mooiste 
bosgebieden van Nederland. 
 
Het is dus heel belangrijk dat de conditie in redelijke vorm is om zonder problemen mee te kunnen 
komen met de trainingen. Daarom is het VERPLICHT om minimaal aan 1 duintraining mee te doen. 
Deze worden gehouden in maart.   
 
De inschrijving is op maandag 1 februari van 18.30 tot 20.00 en op woensdag 3 februari van 19.00 tot 
19.30 in de kantine van AV Edam.  
Als het vol zit zijn wij genoodzaakt om te selecteren op: verkochte clubloten, deelname aan reguliere 
trainingen, deelname aan min 1 duintraining en wedstrijd deelname. 
Dus kom op tijd met een volledig ingevuld en door een ouder/verzorger ondertekend inschrijf strookje 
op een van de twee inschrijfavonden.                                                                                                                            
Latere inschrijvingen komen op de reservelijst en kunnen alleen mee als er afvallers zijn!!! 
De kosten voor het weekend bedragen € 75.-  ( dit is inclusief € 15.00 inschrijf en 
reserveringskosten.), als je geen loten hebt verkocht.  
Dus voor ieder verkocht lot krijg je € 2.40 korting (max 25 stuks) .Dat is dan € 60.00 korting.  
Als je meer als 25 loten hebt verkocht betaal je slechts € 15.- 
Inschrijf en reserveringskosten zijn € 15.00   
Bij afmelding krijg je deze niet retour! 
 
Hierlangs afknippen 
Knip. Knip. Knip. Knip. Knip. Knip. Knip. Knip. Knip. Knip. Knip. Knip. Knip. Knip. Knip.  
………………………………………………………………………………………………..... 
Naam                               ………………………………………………… 
 
Adres                               ………………………………............................ 
 
Postcode / woonplaats     …………………………………………………                  
 
Tel. thuisblijvers (1 nr)   06-…………..               
 
E mail adres.                   ……………………………………………………….. 
 
Ik train bij                       …………………………...................................... 
 
Geboorte datum              …………………….. 
 
          
handtekening ouder/verzorger         …..........................                                                                                                       
                                                                                                                                             
 
€ 15.00 inschrijf en reserveringskosten te betalen bij de inschrijving! 
 

namens de trainers en begeleiders                                 1 inschrijving per formulier 
Louis Zwarthoed              
 


