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JEUGDWERKING K.F.C. DIEPENBEEK 

Uitnodiging deelname Internationaal Tornooi April 2020 

Het Jeugdbestuur van KFC Diepenbeek nodigt spelers, ouders en supporters uit om deel te nemen aan ons 8ste  

buitenlands tornooi.   

Dit tornooi vindt plaats in Tordera, Costa Brava (Spanje) tijdens deeerste week van de paasvakantie, nl. van 3 

t.e.m. 10 april 2020. 

Gedurende ons verblijf worden er ook enkele uitstappen georganiseerd. 

De deelnameprijs zal 375 € bedragen voor de busreis en verblijf in een minimum 3-sterren hotel volpension. 

De spelers hebben ter plaatse geen zakgeld nodig tenzij ze een souvenir of dergelijke  willen meebrengen. 

De spelers liggen samen op een 3- of 4-persoonskamer. 

Voor de deelnemers die een 1- of een 2-persoonskamer verkiezen, zal een extra toeslag aangerekend worden. 

Ook zijn de spelers verplicht om met de bus mee te gaan, ouders kunnen met de bus mee of kunnen eventueel 

voor een ander vervoermiddel kiezen. 

Als club geven wij al jaren de voorkeur om zelf een bus in te leggen via De Zigeuner.  

De heenreis is voorzien op vrijdagavond 3 april 2020 om 20u00 en de terugreis op vrijdagochtend 10 april 2020 

(aankomst in Diepenbeek rond 12u00). 

Voor verdere info kun je terecht bij :  

• Rudi Machiels : rudi.machiels@kfcdiepenbeek.be / 0476 98 35 47 

• Stef Quintiens : stef.quintiens@kfcdiepenbeek.be  /  0468 32 85 40 

• www.eurosportring.com   

Inschrijven vóór 30 september 2019 via onderstaande formulier of via mail naar Rudi én Stef. 

Wanneer er voor dit formulier wordt gekozen, gelieve dit formulier aan Rudi of Stef persoonlijk af te geven. 

Wij vragen om ten laatste op 15 oktober 2019, 180 € per persoon voorschot te betalen; 

Op rekeningnummer: BE37 0015 4688 1228   Bic: GEBABEBB      

KFC Diepenbeek met volgende vermelding: Spanje - naam speler – lichting 

Indien het voorschot niet op 15 oktober 2019 op onze rekening staat, kan men niet meer mee gaan. 

Wanneer dit inhoudt dat we te weinig spelers gaan hebben, zal het voorschot teruggestort worden.  

Dus denk er aan: Tijdig storten !! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naam speler ……………………………………………  Lichting  …………..  zal deelnemen aan het Internationaal Tornooi in 

Tordera, Costa Brava, Spanje dat doorgaat van 5 t.e.m. 8 april 2020 met vertrek op 3 april 2020 en terugkeer op 

10 april 2020. 

Aantal personen die meegaan (inclusief speler): ………………… 

 

Handtekening ouder …………………………………………….. 
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