Uitnodiging Allerheiligenstage
2-6 november 2015
Tijdens de herfstvakantie gaat traditioneel onze enige echte Allerheiligenstage door.






We verblijven in Kamphuis Den Broekkant in Arendonk
Van maandagmorgen 2 tot vrijdagnamiddag 6 november 2015
Voor VVO-leden geboren tussen 1999 en 2008
Er kunnen maximum 70 kinderen deelnemen
Deelnameprijs: € 120 - € 115 - € 110 (120 euro voor het eerste kind uit het gezin,
115 euro voor het tweede kind uit het gezin, 110 euro vanaf het derde kind uit het
gezin) te betalen bij inschrijving op rekeningnummer BE44 8601 0052 7445 (LET
OP: nieuw rekeningnummer!!!) met vermelding van je naam + PJE404.

Er is een aangepast programma voor elke deelnemer:
van leuke oefeningen waarbij je op een speelse manier de beginselen van de
oriëntatiesport aanleert, gaande naar oefeningen voor een betere beheersing van de
basistechnieken (kaartcontact, afstanden inschatten, enz.) tot het oefenen van
technische en tactische facetten van de oriëntatiesport.
We zullen met het ganse team onze uiterste best doen zodat iedereen zo maximaal mogelijk
zijn oriëntatievaardigheden kan verbeteren.
Wil je deze stage niet missen? Schrijf je dan snel in via onderstaand invulstrookje en stuur
dit naar nancy.teunckens@orientatie.org vóór zondag 2 augustus 2015. De inschrijving is
pas definitief na betaling.
We willen alle deelnemers al vooraf indelen volgens technisch niveau. Vermeld bij
inschrijving voor welk niveau je inschrijft. Om een bepaald niveau te behalen, moeten de
kinderen alle technieken beheersen die tot dit niveau behoren. Meer informatie vind je op
http://orientatie.org/teams/opleiding. Op zondag 9 augustus zitten we met de werkgroep
Jeugdsport samen om te kijken welke deelnemers we vooraf nog wensen te testen om te
kijken of ze het ingeschreven niveau aankunnen. Er zijn 2 testmomenten, nl. op zaterdag 15
augustus en op zondag 20 september na de wedstrijd. Vermeld bij inschrijving op welk
testmoment je aanwezig zou kunnen zijn. Meer informatie hierover zal later gecommuniceerd
worden.
De deelnemerslijst kan je raadplegen op http://orientatie.org/teams/allerheiligenstage.

INSCHRIJVINGSSTROOK: PJE404 Allerheiligenstage 2015
Naam:..........................................................Voornaam:...............................................
Straat:...................................................................................................Nr.:................
Postnr.:...................Gemeente:................................................Emitnr.:........................
Club:............................………………..….VVOnr.:………………………………………………………….
Geboortedatum:…………………………………...….…Categorie:...........…………………………………
Tel.ouders:............................................ GSM ouders:…………………………..………………….
E-mail ouders:.………………………..……………………………………………………...........................
Vegetariër: JA/NEEN
Schrijft in voor niveau wit – geel – groen – blauw (schrappen wat niet past)
Zal aanwezig zijn op de test van 15 augustus – 20 september (schrappen wat niet past)

