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Heerenveen 28 maart 2013 
Ons kenmerk G-voetbal 
Behandeld door Ellen Boelen 
Doorkiesnummer 0513-618967 
E-mail ellen.boelen@knvb.nl 
Onderwerp Voetbaldag SC Heerenveen 
 
 
 
Beste voetbalvriend / -vriendin, 
 

Op  woensdag 8 mei 2013 organiseren SC Heerenveen en KNVB district Noord de jaarlijkse 

voetbaldag voor jullie. Deze dag begint op Sportpark Skoatterwald, te Heerenveen.  
 
 
aHet programma voor de dag is als volgt: 
10.00 uur   Ontvangst op sportpark Skoatterwald (graag in trainingskleding) 
10.30 uur - 12.00 uur  Training in circuitvorm/of eigen invullen SC Heerenveen 
12.15 uur - 12.45 uur  Lunch in de kantine van vv Heerenveen 
13.00 uur   Vertrek per bus* van Skoatterwald naar Abe Lenstra stadion 
13.15 uur - 13.55 uur  Rondleiding door Abe Lenstra stadion 
14.00 uur - 15.00 uur  Fotosessie 
15.00 uur*  Einde voetbaldag. Ouders halen hun kinderen op bij 

Abe Lenstra Stadion. 
 
‘* omdat de training wordt verzorgd door SC Heerenveen kan het zijn dat het iets eerder is afgelopen. 
 
 

Samen met jullie hopen wij er een fantastische voetbaldag van te maken!  
 
 

Bij aankomst worden jullie ontvangen door mensen van SC Heerenveen en de KNVB. Daarna wordt je in 
groepjes ingedeeld en start de training. De begeleiding en coaching is deze dag onder andere in handen 
van spelers en trainingsstaf van SC Heerenveen. 
 
Deelname aan deze dag is gratis!  
Wel een petje meenemen . 
 
 
 
 
 
 
 

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond 

Abe Lenstraboulevard 4  8448 JB  Heerenveen 

Postbus 675  8440 AR  Heerenveen 

t: 0513 61 89 00 

f: 0513 61 89 08 

e: noord@knvb.nl 

Bank: ING-bank 67.00.00.264 

BTW: NL002691346.B01 

KvK: 40478591 Utrecht 
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Aanmelden  
Als je mee wilt doen moet je het inschrijfformulier volledig invullen en vóór 24  april 2013 opsturen naar 
KNVB district Noord, Postbus 675, 8440 AR Heerenveen of mailen naar ellen.boelen@knvb.nl 
 
Maximum aantal deelnemers 

 80 kinderen tot 18 jaar, vol is vol 
 
 
 
 
Vriendelijke groeten, 
KNVB district Noord 
 
 
 
 
Ab van der Velde 
coördinator voetbaltechnische zaken 
 
 
(omdat deze brief uit een geautomatiseerd systeem komt, is deze niet ondertekend). 

 
 

*Het vervoer van Skoatterwald naar het Abe Lenstra stadion zal worden verzorgd door Arriva. 

mailto:ellen.boelen@knvb.nl
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AANMELDINGSFORMULIER 
 

VOETBALDAG 8 mei 2013 

bij  

 SC Heerenveen 

 
 
Vul hieronder je gegevens in: 

 Naam   : ____________________________________________________ 

 

 Adres   : ____________________________________________________ 

 

 Postcode + woonplaats : ____________________________________________________ 

 

 Telefoonnummer  : ____________________________________________________ 

 

 E-mailadres  : ____________________________________________________ 

 

 Geboortedatum  : ____________________________________________________ 

 

 Bijzonderheden die moeten mee worden genomen (v.b. dieet, toedienen medicatie): 

______________________________________________________________________________ 

 

 Lid van voetbalvereniging : ___________________________________________________ 

Als je geen lid bent van een voetbalvereniging mag je natuurlijk ook meedoen.  

 

__________________ (datum)         _______________________ (handtekening ouder/verzorger) 

 
Dit formulier uiterlijk vóór 24 april 2013 retourneren aan: 
* KNVB district Noord, Postbus 675, 8448 AR  Heerenveen 
* E-mail: ellen.boelen@knvb.nl 
 


