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G-voetbal dames FC Gullegem
2019-2020

Je bent een sportieve dame

VOOR WIE ?

en een echte voetballiefhebster.

Voor iedere jonge dame tussen 14 en 45 jaar.

Je voetbalt zelf graag.

met een mentale of fysieke beperking.

Je speelt graag wedstrijden.
Je neemt graag deel aan tornooien.
Je scoort graag een doelpunt.

DAMES 2019-2020
Naam: ………………………………………………………

WAT ?
De technieken en tactieken van g-voetbal worden
via trainingen en wedstrijden aan de deelnemers
bijgebracht.

Je bent een dribbelwonder.
Je bent een fantastische keepster.

INSCHRIJVINGSSTROOK G-VOETBAL

WAAR ?
FC Gullegem - Poezelhoek 12 - 8560 Gullegem.

Voornaam: ………………………………………………
Adres: ………………………………………………
Tel: ……………………………………………………

Geboortedatum: ………………………………
Rijksregisternummer:…………………………

Je bent een keiharde verdedigster.
WANNEER ?

Wenst deel te nemen aan de

woensdag van de maand

g-voetbaltrainingen.

Dan mag je onze

Elke 1 , 2

g-voetbaltrainingen niet missen !!!

september 2019 tot en met mei 2020.
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Van 19u00 - 20u00. Data zie ommezijde.

Bovendien zijn we als ploeg aangesloten
bij FC Gullegem en nemen we deel aan
de door de KBVB georganiseerde
g-voetbal competitie.

Opendeurtrainingen in september.

Ik ben lid van S-Sport // Recreas :
□ ja

DEELNAMEPRIJS ?

□ nee

€ 32,00 voor het volledige seizoen (trainingen +

Terugbezorgen aan:

lidmaatschap S-Sport // Recreas –VFG)

Recreas g-voetbal dames FC Gullegem

Te storten op rek,nr, BE78 9733 5885 6786 van

Hoge Landweg 7

G– dames Gullegem,

8560 Gullegem

VOOR 1 SEPTEMBER 2019 !
CONTACT ?
Voorzitter/Trainer : Pattijn Bernard—056/42 80 43
Secretaris: Vanden Broucke Bart—0498/86 33 35
Jeugdcoördinator : Tanghe Frank—051/40 83 56

S-Sport // Recreas vzw, neemt uw privacy ernstig. De contactgegevens die u hebt
gedeeld in het kader van uw inschrijving/deelname/… worden uitsluitend
gebruikt om u op de hoogte te houden van nieuws, verdere activiteiten, onze
werking, of wijzigingen in het evenement. U heeft het recht om uw gegevens te
laten verbeteren, hiervan inzage te vragen, de verwerking van uw gegevens te
laten beperken, stop te laten zetten of te verwijderen, via
privacyvzw@socmut.be. U vindt onze uitgebreide privacyverklaring terug op
www.s-sportrecreas.be/privacyverklaring.

