
Soccer All Stars 

WAT ? 

 Voetbalstage met trainingen vol techniek, coördi-

natie en wedstrijdjes en dit allemaal verzorgd 

door ervaren en/of gediplomeerde trainers, 

 Elke dag een gezond, fruitig 4-uurtje, aangeboden 

door Fruithandel Hermans - Sanen. 

 Voor de keepers aparte keeperstraining, 

 Één zelfgekozen gadget en één T-shirt, allemaal 

samen in 1 groot verrassingspakketje, 

 Elke dag een lekkere en warme middagmaaltijd 

met drankje verzorgd door Chaudfroid Catering, 

 Elke stage kan je verschillende prijzen winnen, 

zoals gesigneerde T-shirts, waardebonnen, …. 

 Van 9u00 tot 16u00 (opvang vanaf 8u30 en tot 16u30), 

 
 AFSLUITER op de laatste stagedag vanaf 14u30 

met demotrainingen, finales en prijsuitreikingen. 

 

WAAR & WANNEER? 

 

7, 8, 10 & 11 april 

 

 ZOERSEL (KFC Antonia Zoersel) 

 

 MEERHOUT (K. Berg & Dal VV) 

 

 OVERPELT (KVV Overpelt) 

14, 15, 17 & 18 april  

 RETIE (SK Retie) 

 LOMMEL (Lommer United) 

 GEEL (SAV St-Dimpna) 

 WOLFSDONK (VC Wolfsdonk Sport)      
 (14, 15, 16 & 17 april!!!) 
 

Inschrijvingsstrook 

Ondergetekende:………………………………………………………………………….. 

 

Vader/moeder van: 

 

Naam:………………………………………………………………………………………………. 

 

Voornaam:……………………………………………………………………………………….. 

 

Geboortedatum:……………………………………………………………………….…… 

 

Adres…………………………………………………………………….………………………… 

 

Maaltijd (omcirkel):        Vegetarisch       Niet-vegetarisch 

 

Positie (Omcirkel uw keuze) :       Veldspeler         Keeper       

 

Telnr./Gsmnr.:……………………………………………………………………………….. 

 

Club:…………………………………………………………………………………………………. 

 

E-mail: …………………………………………………………………………………………….. 

 

Kortingscode:  Nee    Ja: ……………………………………………………………. 

 

Locatie:           Lommel       Meerhout        Retie   

 

 Zoersel          Geel             Overpelt        Wolfsdonk 

 

Maat voetbalshirt: (omcirkel wat van toepassing is) 

 

  6    -    8     -    10     -    12     -    14     -     S     -   M   -    L 

 

Gadget (Omcirkel uw keuze):  Voetbal     -    Schoenentasje  -   

 

Rugzak    -    Drinkbus    -    Polsbandje    -    Handdoek   -   Muts 

 

Opmerkingen:…………………………………………………………………………………. 

 

Datum:………….……….          Handtekening:…………………………………. 

 

Uw inschrijving is pas voltooid na betaling. 

 

Inschrijvingsgeld 

€ 110 alles inbegrepen 

 
Korting : - € 10 vanaf het 2de kind van hetzelfde gezin 

Fiscaal attest: max. 11,20€ per dag 

 

Mogelijkheid tot aanschaffen van: 

Progress Zomer trainingspak (T-shirt + 3/4 short): 25€ 

Progress Winter trainingspak (Vest + lange broek): 30€ 

Progress Zomer + Winter Trainingspak:  50€ 

 

Foto’s te vinden in onze webshop! 

 

Trainingsoutfits enkel te bestellen via inschrijving op de 

website! 

 

Klantenkaartjes: 

 

Heb je 5 Progress Sports klantenkaartjes verzameld? 

Breng deze dan tijdens de stage binnen in een gesloten 

enveloppe met jouw naam op. Deze korting wordt auto-

matisch teruggestort. Niet op de kaartjes schrijven aub! 

Inschrijvingen en betaling 

Inschrijven VERPLICHT ten laatste op donder-

dag 4-4-2014 (enkel betalen is niet genoeg!). 

Inschrijven met bestelling trainingsoutfit ten 

laatste op 20-3-2014 

 

Via website: www.progresssports.com  
=> voetbalstages  =>  België 

=> Soccer All Stars (Paasvakantie) 
 

Via inschrijvingsstrook: 

Progress Sports VZW 

Reiten 24, 2440 Geel 

 

Betaling: 

 
Na inschrijving via de website of via het inschrijving-

sformulier van de flyer, krijgt u een email met extra 

informatie in alsook de betalingsgegevens. 



SOCCER ALL STARS 

Paasvakantie 2014 

Voor veldspelers en keepers van 5 tot 14 jaar 
(U6-U9, U10-U11, U12-U13, U14-U15) 

ZOERSEL - MEERHOUT  

OVERPELT  

RETIE - LOMMEL - GEEL  

WOLFSDONK  

 
Zin in 4 dagen voetbal en fun?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze ‘Soccer Stars’ - voetbalstages voor  

kinderen tussen 5 en 14 jaar bieden je dan de ideale 

oplossing om samen met al je vrienden tijdens de va-

kantie toch weer jouw coördinatie, balvaardigheden, 

techniek enz. te onderhouden of te verbeteren .  

 

 

Elke dag wordt er door Chaudfroid Catering een lekke-

re en warme middagmaaltijd met drankje voorzien en 

zoals op elke stage kan je verschillende prijzen win-

nen, zoals gesigneerde T-shirts, waardebonnen, …. 

Met de steun van: 

Hoofdpartners 

Bedankt aan al onze partners! 

 
 

Verantwoordelijke uitgever: 

Progress Sports vzw, Reiten 24, 2440 Geel 
 

Niet op de openbare weg gooien! 

 

Volg ons op: Meer info of hulp nodig bij het inschrijven? 

 

info@progresssports.com 

+32 (0) 3 369 06 51  


