
Sportkamp KSV Bredene: 19/08/2019 tem 22/08/2019 
 

Beste ouders, beste speler, 

Op maandag 19 augustus vangt het sportkamp aan. Deze gaat door op de terreinen vanKSV Bredene 
(spuikomlaan 21, te Bredene). 

Wij danken alvast voor het vertrouwen en hopen dat uw zoon/dochter een leerrijke en vrolijke week 
mag beleven! 

Graag hadden wij jullie voor aanvang van dit kamp op enkele zaken gewezen: 

• De stage start elke dag stipt om 9u00. Om 16u00 eindigen we de dag. Er is steeds opvang voorzien 
vanaf 8u en tot 17u. Na de trainingen is er de mogelijkheid tot het nemen van een douche. 

• Houd de weervoorspellingen in het oog. Een extra voetbaloutfit, een regenjas, een pet of 
zonnecrème zijn geen overbodige luxe. Voorts vragen we ook een tweede paar voetbalschoenen of 
een paar extra sportschoenen mee te geven met uw zoon/dochter. 

 Op maandag: Initiatie boksen: graag indoor schoenen en kledij mee brengen 
 Op dinsdag: initiatie judo: lange broek en trui mee 
 Op woensdag:  in de voormiddag volleybal  

In de namiddag zwemmen voor de allerkleinste (zwemgrief mee) en voor 
de oudere kajakken in de spuikom (zwemgerief mee) 

 Op donderdag: zwemmen voor iedereen in de voormiddag. 

• Tijdens de week zullen foto’s genomen worden van uw kind, deze foto’s worden tijdens en na het 
kamp gepubliceerd op de website van KSV Bredene Een selectie kan gebruikt worden voor social 
media (Facebook - Instagram), flyers of affiches. Indien u hier bezwaar tegen heeft, gelieve dit voor 
aanvang van het kamp te melden. 

• Tijdens de stage kunt u een terugbetalingsformulieren voor uw mutualiteit afgeven. Deze wordt 
dan ingevuld en zal u ten laatste op de laatste dag terug krijgen. 

• Vragen, opmerkingen, suggesties,... voor - tijdens - na de week? Neem zeker contact. 

Hopende op een sportieve, leuke en leerzame sportstage groeten wij u vriendelijk. 

 


