S-Sport//Recreas vzw
S-Sport//Recreas is een door Sport
Vlaanderen erkende
multisportfederatie. We richten ons
naar de recreatieve sporter,
aansluiten is mogelijk vanaf €5 per
persoon.

S-Sport//Recreas organiseert
verschillende sportieve activiteiten.
Badminton, G-voetbal en zwemmen
zijn slechts enkele sporten uit ons
aanbod.
Voor meer info neem contact op via
het nummer 056/230385 of
w-vl@s-sportrecreas.be
Neem zeker ook een kijkje op onze
website: www.s-sportrecreas.be of
like onze facebook pagina
www.facebook.com/ssportrecreas
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G-voetbal
Racing Waregem
kids en teens

G-voetbal
Racing Waregem organiseert in
samenwerking met S-Sport//Recreas
G-voetbal trainingen voor kids en teens.
G-voetbal is net als gewoon voetbal,
maar men speelt met aangepaste
spelregels. We richten ons op kids en
teens met een handicap uit bijzonder
onderwijs.
Op een leuke en speelse manier
proberen we de technische kneepjes van
het voetbal bij te brengen.
Onze trainingen worden gegeven door
gediplomeerde trainers die zorgen voor
de nodige begeleiding en omkadering.
Naast de trainingen neemt de club ook
deel aan de G-voetbal competitie en
enkele tornooien.

Wie
Kids (6-12j) en teens (13-16j) met een
mentale en / of licht fysieke handicap
of autisme.

Wanneer
De trainingen gaan van start op
woensdag 3 augustus.
- Kids: 17u30 - 18u30
- Teens: 19u00 - 20u00
Opendeur training in augustus en op
woensdag 7 en 21 september (gratis).

Waar

Terrein Racing Waregem
Mirakelstraat 77
8790 Waregem

Kostprijs
€150 (verzekering, lidgeld, …)
Rekeningnr: BE57 6528 5671 8735
(vermelding: G-voetbal naam & voornaam)

Info en inschrijvingen
- Sebastien Decavele
0478/405101
sebastien.decavele1974@gmail.com
- Luc Brondeel
0473/318555
lucbrondeel@yahoo.com

Inschrijvingsstrook
Naam: ……………………………………………
Voornaam: ……………………………………..
Adres: …………………………………………….

………………………………………………………..
Tel: ………………………………………………..
Email: …………………………………………….
………………………………………………………..
Rijksregisternummer: …………………….
………………………………………………………..

