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ZOMERSTAGE HOFSTADE 2021 
 

Wat? 

Volleybalstage voor kinderen geboren in 2009 of 2008 die behoren tot de 
Oost-Vlaamse selectie of aangesloten bij een Oost-Vlaamse club.  
Door uitzonderlijke omstandigheden met de Covid-19 worden ook de 
kinderen geboren in 2007 en die behoorden tot de Oost-Vlaamse selectie 
uitgenodigd. 

Wanneer? Van maandag 26 juli tot en met vrijdag 30 juli 2021 

Waar? Sport.Vlaanderen centrum te Hofstade (Zemst)  

Kostprijs?  € 295,00 per deelnemer (incl. BTW)  

Deelnemers?  Maximaal 64 deelnemers 

Inschrijven?  
Formulier downloaden op de eigen pc en digitaal invullen. 
Vervolgens zo snel mogelijk mailen naar de Rudy Longeval. 

 

 

Verloop van de inschrijving 

 Voorinschrijving voor selectieleden tot zondag 24 januari 2021.  

 Bevestiging van de inschrijving zal worden toegestuurd vanaf 1 januari (deelnemingsnummer). 

 Binnen de 14 dagen na ontvangst van je deelnemingsnummer betaal je een voorschot van €50.  

 Het resterende bedrag dient betaald te worden vóór 1 mei 2021.  

 Indien het voorschot niet tijdig betaald wordt, zal je plaats worden afgestaan aan iemand anders. 

 Wie het restbedrag niet tijdig betaald, verliest tevens zijn plaats als er nog reserves zijn. 
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Annuleringsvoorwaarden 

 Bij annulatie vóór 1 mei wordt het betaalde bedrag teruggestort indien een reserve gevonden wordt. 

 Bij annulatie na 1 mei wordt het voorschot van € 50,00 ingehouden als administratieve kost.  

 Na 15 juni kan enkel terugbetaling gebeuren in geval van kwetsuur (gestaafd met doktersattest). Het 

voorschot van € 50,00 wordt hierbij tevens ingehouden als administratieve kost.  
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INSCHRIJFFORMULIER STAGE HOFSTADE 2021 

 

Wat? 

Volleybalstage voor kinderen geboren in 2009 of 2008 die behoren tot de Oost-
Vlaamse selectie of aangesloten bij een Oost-Vlaamse club.  
Door uitzonderlijke omstandigheden met de Covid-19 worden ook de kinderen 
geboren in 2007 en die behoorden tot de Oost-Vlaamse selectie uitgenodigd. 

Wanneer? Van maandag 26 juli tot en met vrijdag 30 juli 2021 

Waar? Sport.Vlaanderen centrum te Hofstade (Zemst)  

Kostprijs?  € 295,00 per deelnemer (incl. BTW)  

 

 

Persoonsgegevens 

Naam  Voornaam  

Adres  

Postcode  Gemeente  

Club  Geboortedatum   

Clubniveau U19 – U17 – U15 – U13 Selectiegroep M/J 2007 – 2008 – 2009  

Emailadres  

Telefoon  GSM  

 

 

In te vullen door de kampverantwoordelijke 

Datum ontvangst  Inschrijvingsnummer  

 

 

Bij het insturen van dit formulier bevestigen wij alle voorwaarden gelezen te hebben.  

Mailen naar: rudy.longeval@volleyoost-vlaanderen.be.   

Na bevestiging van het inschrijvingsnummer zullen wij binnen 14 dagen het voorschot van € 50,00 

storten op rekening van Volley Oost-Vlaanderen – IBAN: BE51 7430 0437 9562 – BIC: KREDBEBB. 

mailto:rudy.longeval@volleyoost-vlaanderen.be

