
  
 
 
Hoi sportieve voetballer, 
 
 
 

De voetbalschoenen hangen nog maar net aan de haak en we kijken al opnieuw uit naar een spannend maar vooral 
sportief voetbalseizoen 2016-2017. Voor velen een categorie hoger dan verleden jaar.  
 
We starten de trainingen op woensdag 03augustus voor U13, U15 en U17 (Let wel : die week wordt er uitzonderlijk 1x 
per week getraind en dit enkel  op woensdag). Op maandag 08 augustus gaat dan het volledig trainingsprogramma 
van start!  Zie achteraan het trainingschema. 
 
INDIEN U BETAALT VÓÓR 31 juli 2016: 
 

- Het lidgeld voor de U6-U7 bedraagt 155€ 
- Het lidgeld voor de U8, U9, U10, U11, U12  bedraagt 195€ 
- Het lidgeld voor de U13, U15, U17 bedraagt 205€ 

 
INDIEN U BETAALT NA 31 juli 2016: 
 

- Het lidgeld voor de U6-U7 bedraagt 165€ 
- Het lidgeld voor de U8, U9, U10, U11, U12  bedraagt 205€ 
- Het lidgeld voor de U13, U15, U17 bedraagt 215€ 
 

Rekeningnummer is be59775506738226 
 
Vanaf het tweede kind dat lid wordt bieden we 10euro korting! 
 
Voor de nieuwelingen : je kan/mag drie keer proberen alvorens te betalen! Maar bij aanvang zich wel eerst melden 
ofwel bij Fanny of Patrick voor je coördinaten. 
 
Voor verdere informatie kan U steeds terecht bij onze jeugdsecretaris Elisabeth Bernaerts 
(benjamin.bernaerts@telenet.be) 
 
Wil je je nog inschrijven voor ons sportkamp (22 tem 26aug2015)… stuur vlug een mailtje naar onze jeugdsecretaris 
Elisabeth Bernaerts benjamin.bernaerts@telenet.be 
 
Ons doel als vv. Daring Brugge is het volgende : 

- je voetbalopvoeding bijbrengen met gediplomeerde trainers 
- je klaarstomen voor een eventuele latere doorstroming naar eerste ploeg toe 
- je te laten ontpoppen tot een waardevol element van onze vereniging Daring Brugge 
- en vooral zorgen voor een goede ploeggeest, waar sportiviteit en speler centraal staat en waar ook 

karakter en doorzettingsvermogen heel belangrijk zijn 
 

Hopend op een aangenaam maar vooral sportief voetbalseizoen 2016-2017 met jullie groep, wensen wij als vereniging 
U alvast veel succes toe.  
 
 
 
Met sportieve groeten,  
Het jeugdbestuur van Daring Brugge 
 
(Vanessa, Patrick, Michel, Martin, Fanny en Els) 
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