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Julien Van de Vyver - Gregie De Maeyerstraat 18 - 9150 Kruibeke - 0475653189 

        

 

Met de steun van: 

 

 

ZOMERSTAGE ITALIË 2013 Volleyplus vzw. 
 
Beste speelsters en spelers, 

 

Volleyplus Vzw organiseert voor alle jongens en meisjes die op zoek zijn naar een leerrijke 

volleybalvakantie een volleybalstage in Italië. We hebben gekozen voor Italië – het volleyballand bij 

uitstek – het land van zon – zee en lekker eten (veel en lekkere pasta!!!). 

 

Voor iedereen vanaf geboortejaar 1999 tot en met 1992. 

Periode stage 2013: van zaterdag  6 juli tot en met zondag 14 juli 2013. 

Stageplaats: Eurocamp Cesenatico. Ligging: tussen Ravenna en Rimini, aan het strand van de 

Adriatische Zee. Voor meer info zie: www.eurocamp.it  

 

Vertrek met de bus op de parking van sporthal De Dulpop om 14u00 op zaterdag  6 juli  – terugkomst 

op dezelfde parking op zondag  14 juli om 12u00. 

 

Deelnameprijs: € 566. Bij inschrijving betaal je € 516 voorschot op het rekeningnummer:  

KBC 737-0237720-16. Bij het opstappen betaal je € 50 cash. 

Wie een annulatieverzekering neemt betaalt  € 12,50 extra (niet verplicht).  

 

Programma ter plaatse: 

- Elke dag 4 uur volleybaltraining – verhouding: 3 uur zaal / 1 uur beachvolley. 

- Alle zalen bevinden zich op wandelafstand / indien niet verplaatsing met de bus. 

- Elke dag is er een animatieactiviteit: uitstap naar Cesenatico – filmavond – BBQ – strandspel, 

beachvolleybaltornooi, quizavond, uitstap naar het aquapark enz… 

- Elke dag is er mogelijkheid tot zonnen op het strand en zwemmen in de zee. 

- We spelen een interland met onze teams tegen Italiaanse teams. 

Trainers:  

- Julien Van de Vyver (trainer en kampleider). 

o Trainer nationale junioren – Europees Kampioen en Olympisch Kampioen 

- Verder ervaren trainers die op hoog niveau training geven 

 

Voor meer info kan je terecht bij: Julien Van de Vyver 0475653189 of op www.volleyplus.be  

 

 
Inschrijvingsformulier Volleyplus Vzw Zomerstage Italië 2013 
 

Ondergetekende ouder/voogd: ……………………………………………… 

 

Schrijft zijn dochter/zoon in voor de zomerstage Italië 2013 

Naam:…………………………………………..Voornaam:…………………. 

Adres:…………………………………………………………………………. 

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

Geboortedatum:………………………….Club:……………………………… 

 

Neemt een annulatieverzekering: €12,50   ja / neen 

Betaalt bij inschrijving € 516 te storten op Rek.Nr: KBC 737-0237720-16 

Betaalt bij opstap op 6 juli  € 50 cash. 

Maat T-shirt:…………………. 

 

Handtekening Ouders of Voogd. 

 

 

Dit formulier mailen naar stage@volleyplus.be / na inschrijving krijg je een bevestiging via mail. 

http://www.eurocamp.it/
http://www.volleyplus.be/
mailto:stage@volleyplus.be

