
      

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 
 

De kosten voor de clinic bedragen € 40,- per persoon voor de E- en F-pupillen en € 50,00 per persoon voor 

de C- en D-pupillen. Met dank aan EM Sporting ontvangen alle deelnemers ook dit jaar een prachtig 

voetbaltenue van Macron en uiteraard een mooie bal. Daarnaast net als voorgaande jaren ook een digitale 

fotoreportage, een aandenken, eten en drinken en natuurlijk voetbaltrainingen/wedstrijden o.l.v. diverse 

trainers.  

 

Zonder al te veel te verklappen ziet het globale programma er als volgt uit: 

 

Donderdag 25 mei: 

’s middags:  instroom (13:00 uur), parade waarbij de ouders op de tribune worden verwacht 

(13:45/14:00 uur) en vervolgens voetbalactiviteiten 

’s avonds:  activiteit in het clubhuis van Achilles 1894 voor E- en F-pupillen en activiteit elders voor C- 

en D-pupillen.  

 

Vrijdag 26 mei: 

’s ochtends: sportieve outdoor activiteit bij Joytime in Grolloo 

’s middags: voetbalactiviteiten en aansluitend wedstrijdje tegen de ouders en (jongere) broertjes en 

zusjes (graag invullen op het aanmeldingsformulier) 

 

Uiteraard hebben wij voor een goed verloop van deze clinic de hulp nodig van ouders voor: 

- het begeleiden van een team tijdens de hele clinic 

- het vervoer van de C- en D-pupillen naar de donderdagavond activiteit en weer terug naar Achilles 

1894 en het vervoer van alle kinderen naar de vrijdagochtend activiteit (en weer terug). 

- kantine werkzaamheden 

- het bakken van pannenkoeken voor de donderdagavond (thuis bakken en vervolgens naar het 

clubhuis brengen; de ingrediënten worden op donderdagmiddag tijdens de inloop verstrekt) 

 

Op het aanmeldingsformulier kan dit aangegeven worden. Daarnaast kunnen wij natuurlijk altijd sponsoren 

gebruiken voor dit evenement. Hiervoor kunt u zich melden bij de organisatie. 

 

Het aanmeldingsformulier dient uiterlijk zaterdag 8 april 2017 ingeleverd te worden. Je kunt het 

formulier deponeren in de speciale ‘Clinicdoos’ in de Jeugdbestuurskamer. Aanmelding per mail is ook 

mogelijk via Janet Buissink (janet74@home.nl). Gebruik hiervoor dan wel het aanmeldingsformulier i.v.m. de 

kledingmaten.  

 

De deelnamekosten worden contant betaald bij de instroom van de Voetbalclinic op 25 mei 2017. 
 

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij:  

Janet Buissink (janet74@home.nl of 06-11370366) 

 

  

16e Achilles 1894 / AH Hillenga Voetbalclinic 
VOOR C-, D-, E- en F-pupillen VAN ONZE CLUB 

donderdag 25 mei 2017 (Hemelvaartsdag) en vrijdag 26 mei 2017  
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AANMELDINGSFORMULIER 16e ACHILLES 1894 /AH HILLENGA CLINIC 2017 

 

Voor- en achternaam  

Adres  

Postcode/Plaats  

Geboortedatum  

Telefoon  

Mobiel nummer (ouders)  

E-mailadres (ouders)  

Speelt in team  

Bijzonderheden kind (denk aan dieet, 

medicijnen etc.) 

 

 

 

 

Kledingmaten: de tenues zijn net als vorig jaar van Macron. Het model is echter iets 

strakker dan vorig jaar.  

 

omcirkel de juiste maat 

Shirtje XXXS XXS XS S M L XL XXL 

Broekje XXXS XXS XS S M L XL XXL 

Kousen  31-34  35-40  41-46   

 

 

 Ja, ik wil wel helpen met:  

O Teambegeleider zijn (25 en 26 mei) Naam: 

O Helpen in kantine (25 mei) Naam: 

O Helpen in kantine (26 mei) Naam: 

O Pannenkoeken bakken (25 mei) Naam: 

O Vervoeren van C- en D-pupillen (25 mei) Naam: 

 Aantal beschikbare plaatsen in auto (chauffeur niet meetellen)  

O Vervoeren van kinderen (26 mei) Naam: 

 Aantal beschikbare plaatsen in auto (chauffeur niet meetellen)  

O Voetballen tegen de kinderen (26 mei) Naam: 

  Naam: 

  Naam: 

 

Inleveren tot uiterlijk zaterdag 8 april 2017 in de speciale ‘Clinicdoos’ die in de 

jeugdbestuurskamer staat, of per mail via janet74@home.nl.  


