Apollo’s Wild Wild West
Het trainingsweekend komt er weer aan!

22 t/m 24 juni 2018
Nog even en het korfbalseizoen 2017/2018 zit er weer op. We sluiten dit seizoen af met een
fantastisch trainingsweekend waarbij we er vanuit gaan dat alle kinderen die dit jaar in de F t/m de
A-jeugd spelen, er zijn. Dus schrijf je snel in voor het trainingsweekend 2018 want het wordt een
geweldig weekend! De Apollo kantine op Sportcomplex 'de Vork' is op vrijdag 22, zaterdag 23 en
zondag 24 juni omgetoverd tot het Wilde Westen van Heerhugowaard!
Het programma start vrijdag 22 juni rond 18.00 uur, we sluiten het programma zondagochtend rond
12.00 uur af. Let op: Deelname is op eigen risico!
Kosten
De kosten voor dit weekend zijn € 25,- per deelnemer. Het bedrag kan worden overgemaakt naar
rekeningnummer NL59RABO0326957863 t.n.v. Korfbalvereniging Apollo o.v.v.
Trainingsweekend 2018 & naam deelnemer.
Indien wenselijk is contante betaling mogelijk. Dat kan geschieden in afstemming met Koen
Barhorst, Emmy Montijn, Maaike Arts, Dominique van Helvoirt, Amber Koele of Sven Zijp.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Aanmelden: Graag betalen vóór 22 mei a.s. en voor 22 mei het formulier inleveren in de box in de
kantine, uiterlijk 1 juni ontvangt u dan de bevestiging van deelname.
 JA, ik meld mij aan voor het trainingsweekend (vul de gegevens hieronder in)
Naam: _____________________________________________________________
Telefoonnummers ouders/verzorgers: (2 x)_______________________________________
E-mailadres: ________________________________________________________
Ik speel nu in de (omcirkel je team):
F-Pupillen E-Pupillen
D-Pupillen C-Aspiranten B-aspiranten A-junioren
Ik heb de volgende dieetwensen:________________________________________
Ik gebruik de volgende medicijnen:______________________________________
Ik ben in bezit van een zwemdiploma: ja/nee en ik krijg van mijn ouders toestemming om te
zwemmen.
Handtekening ouder/verzorger:____________________________________
Deelname is op eigen risico! Als er verder nog vragen/opmerkingen zijn, kunt u contact opnemen met de
organisatie: U kunt ons aanspreken op het veld of u kunt contact met ons opnemen op 06-46347222.

