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ZOMERSTAGE DE PANNE 2012 
Leuven, 10 april 2012. 

Beste Speelster, 

Het is weer zover! Eind augustus geven we de aftrap voor het nieuwe basketbalseizoen 
voor al onze jeugdspeelsters, tijdens onze vierdaagse stage in De Panne. Een ideale gele-
genheid om bij te praten na de lange zomerstop, om je nieuwe ploegmaatjes te leren ken-
nen en helemaal terug in topvorm te zijn voor de eerste wedstrijden van de competitie.  

We vertrekken op maandagochtend 27 augustus 2012 om 8u30 vanop parking Bodart te 
Leuven met de bus naar de J-Club in De Panne en keren op donderdagavond 30 augustus 
omstreeks 20u per bus terug. 

De kostprijs voor de speelsters bedraagt 175 euro. Dit bedrag dekt de heen- en terugreis 
per bus vanuit Leuven, het verblijf, alle maaltijden en de trainingen en nevenactiviteiten ter 
plaatse. Door steeds stijgende kosten zijn we genoodzaakt de deelnameprijs te verhogen, 
doch dankzij sponsoring door het busbedrijf Linden Cars, kunnen we de prijsverhoging nog 
beperkt houden. Er kan wat zakgeld meegenomen worden, maar dat is niet noodzakelijk. 
Voor de -12 jarigen wordt een fiscaal attest afgeleverd. 

Het volledige programma zal de komende maanden verder uitgewerkt worden. 
We beschikken dit jaar over 50 bedden voor speelsters. Wees er dus snel bij! 

Wil je deelnemen, gelieve dan onderstaand strookje in te vullen en aan je ploegafgevaar-
digde af te geven. De inschrijving is definitief na overschrijving van een voorschot van 75 
euro op rekeningnummer 001-4549877-71 op naam van Dames Basket Leuven met ver-
melding van “zomerkamp 2012”, je naam en je huidige ploeg.  

Met sportieve groeten. 

Dames Basket Leuven 
 

Naam speelster: __________________________________ Ploeg: _________________ 
 
Wil graag meegaan op zomerkamp 2012 van 27 tot 30 augustus 2012 in De Panne, en 
schrijft het voorschot van 75 euro over op reke-
ning nummer 001-4549877-71  
 
Handtekening en naam ouder: 

 


