
  Lembeke,  5 april 2015 
 
 
Beste jeugdspeler, beste ouder, voetbalvrienden, 
 
Het jeugdbestuur wil het seizoen 2014-2015 afsluiten met een gezellig 
samenzijn, waar er rustig kan nagepraat worden over de prestaties van onze 
spelers én vooruit kan gekeken worden naar het komende seizoen. Ook nu 
wordt een onderlinge wedstrijd met trainers en ouders voorzien. Aanvang 
van de wedstrijd is om 18u30.  
 
Dit eindeseizoensfestijn zal doorgaan op donderdag 30 april 2015. Er werd 
dit jaar gekozen voor een barbecue. Voor volwassenen worden 3 stukken 
vlees voorzien (worst, saté, kip), voor kinderen 1 stuk vlees (worst). 
 
Dit alles gaat door in de kantine en, hopelijk bij mooi weer, aan de rand van 
onze terreinen. Kinderen kunnen al aanschuiven vanaf 19u00, volwassenen 
omstreeks 20u00.  
 
De prijs voor volwassenen bedraagt 14 euro, voor kinderen (tot  en met 
10 jaar) is dit 7 euro. 
 
U kunt zich inschrijven op volgende manieren: 

- aan de hand van onderstaande inschrijvingsstrook via de 
trainer/begeleider van uw ploeg; 

- aan de hand van onderstaande inschrijvingsstrook rechtstreeks bij 
Geert Van Daele; 

- door een e-mail te sturen met vermelding van de nodige gegevens 
naar geert.vandaele@phservices.be.   

 
Gelieve op tijd uw inschrijving te melden, de deadline voor inschrijven is 
maandag 27 april 2015. Vermeld bij uw inschrijving ook duidelijk of u aan de 
onderlinge wedstrijd ouders/trainers wenst deel te nemen. 
 
U hoeft op voorhand niet te betalen, de betaling gebeurt de avond zelf. 
 
We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen. 
 
Met smakelijke en sportieve groeten, 
Het jeugdbestuur. 
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De ouders van ………….………………………………………….. (naam speler) van 

 

de U……… (categorie) schrijven in met : 

 

………………… (aantal) volwassenen voor barbecue 

 

………………… (aantal) kinderen voor barbecue 

 

 

Daarnaast wenst ………………………………………………………. (naam) deel te 

nemen aan de wedstrijd ouders/trainers. 

 


