




YES ! de voetbalstage FC Landen gaat door ! 

Beste ouders, 

Ingevolge de aangekondigde versoepelde maatregelen door de Veiligheidsraad op woensdag 03/06 

kunnen we u nu definitief bevestigen dat de voetbalstage FC Landen doorgaat van maandag 6 juli tot 

en met vrijdag 10 juli en dit voor de 1ste maal in samenwerking met de voetbalschool VOETBALITO !  

 

Gezien dit volledig nieuw concept informeren wij u graag over het volgende : 

 

Voetbalito : de nummer 1 Voetbalschool in België - alle info op www.voetbalito.be  

Programma :  

- 08:00-09:00 en 15:30-17:00 : opvang door de club 

- 09:30-12:00 en 13:00-15:30 : trainingen door Voetbalito 

- 10:30-10:45 en 14:15-14:30 : pauzes met water + fruit/snack 

- 12:00-13:00 : middagmaal met eigen lunchpakket (dus geen warme maaltijden meer !) 

Voor wie : jongens & meisjes van U6 tot U13 geboren tussen 1/1/2008 en 31/12/2015 

Prijs : prijs per dag is minimum 31,00 € en maximum 36,00 € afhankelijk van uw pakketkeuze 

- Basispakket : 155,00 € inclusief gepersonaliseerd adidas voetbalshirt + originele techniekbal 

+ goodie bag met leuke gadgets & uniek aandenken + deelnamebewijs (mutualiteiten) + 

fiscaal attest (tot 12 jaar) - geen annulatieverzekering & geen extra kledij 

- Verzekeringspakket : 162,50 € basispakket + 100 % terugbetaald tot start stage  

- Kledingpakket : 174,50 € basispakket + broekje en kousen maar geen annulatieverzekering 

- All-IN-Pakket : 180,00 € basispakket + annulatieverzekering + extra adidas kledingpakket 

Gelieve dus bij inschrijving duidelijk het pakket van uw keuze aan te duiden in het vakje 

“Selecteer pakket” waardoor automatisch onderaan het te betalen bedrag wordt 

aangegeven. 

Inschrijven & Betalen : uitsluitend via deze link INSCHRIJVEN en dus niet meer via het 

webformulier FC Landen en ook geen betaling meer op rekening FC Landen ! 

 

Alle verdere extra’s en bijkomende info vindt u terug in bijgaande flyers of op www.voetbalito.be  

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Over VOETBALITO 
Wist je dat … 

- Je bij Voetbalito je kind met een gerust hart kan laten deelnemen ? 

- Wij hebben zelf een uitgebreid COVID-19 veiligheidsprotocol uitgewerkt dat de veiligheid én 

de gezondheid van alle deelnemers garandeert. Omdat wij ook in Nederland actief zijn, 

hebben wij daar de voorbije maanden trouwens al met succes de nodige ervaring in 

opgedaan. 

Wil jij ook … 

- (jouw kind) met plezier leren voetballen ?  

- Schrijf je dan snel in want de plaatsen zijn meer dan ooit beperkt. Wij kiezen om praktische 

en organisatorische redenen voor maximum 48 deelnemers per stage, en - gezien de 

richtlijnen van de overheid - zullen er geen kinderen ouder dan 12 jaar kunnen deelnemen.  

Gratis deelnemen ? 

- Ben jij er deze zomer ook bij ? Laat het ons dan snel weten via onze facebook pagina en maak 

kans op GRATIS deelname ! 

Corona-korting … 

- De eerste 24 inschrijvingen met een all-in-pakket krijgen 5 euro corona-korting ! Gebruik 

daarvoor de kortingscode CORONAPROOF-LANDEN 

 

 

TOT BINNENKORT !!! 

http://www.voetbalito.be/
https://voetbalito.be/events/zomer-2020-voetbalitostage-landen
http://www.voetbalito.be/

