
 

 

ZOMERSTAGE DE PANNE 2015 
 
Leuven, 6 mei 2015 
 
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 gelegenheid om bij te praten na de 
lange zomerstop, om je nieuwe ploegmaatjes te leren kennen en helemaal terug in topvorm te zijn voor de 
eerste wedstrijden van de competitie.  
 
We vertrekken op woensdagochtend 26 augustus 2015 om 8u30 vanop parking Bodart te Leuven met de bus 
naar de J-Club in De Panne en keren op zaterdag 29 augustus terug. Voor de terugreis rekenen we op de 
bereidwilligheid van de ouders. Meer details over het juiste uur volgen nog, maar spreek misschien al iets af 
met de andere ouders als je nu al weet dat je ouders zelf die dag niet zullen kunnen rijden. 
 
Wat de deelnameprijs betreft krijg je van ons deze keer 2 prijzen. De minimumprijs van 190€ dekt de 
basiskosten van het verblijf en de maaltijden, de streefprijs van 240€ bevat ook de bijkomende werkingskosten 
(vervoer, huur van de zalen, T-shirts, materiaal,…). Je kiest zelf welk bedrag tussen deze beide uitersten je 
uiteindelijk betaalt (het voorschot bedraagt altijd 100€). Met dit solidair prijzensysteem willen we aandacht 
schenken aan de diversiteit in de maatschappij en streven naar gelijke kansen voor ieder kind. 
Voor de -12 jarigen wordt een fiscaal attest afgeleverd. 
 
Het volledige programma zal de komende maanden verder uitgewerkt worden. 
 
Wil je deelnemen, vul dan onderstaand strookje in en mail het naar depanne@damesbasketleuven.be. De 
inschrijving is definitief na overschrijving van een voorschot van 100 euro op rekeningnummer BE49 0014 
5498 7771 of BE05 0688 9997 0875 op naam van Dames Basket Leuven met vermelding van “De Panne 
2015”, je naam en je huidige ploeg.   
 
GELIEVE IN TE SCHRIJVEN VOOR 15 JUNI, OM ZEKER TE ZIJN VAN EEN BEDJE IN DE J-CLUB! 
 
Met sportieve groeten. 
 
Damesbasket Leuven 
 
 
Naam speelster:__________________________________ Ploeg: ________________________ 
 
Wil graag meegaan op zomerkamp 2015 van 26 tot 29 augustus 2015 in De Panne, en schrijft het voorschot 
van 100 euro over op rekening nummer BE49 0014 5498 7771 of BE05 0688 9997 0875. 
 
Maat T-shirt:  □ 7-8 □ 9-11 □ 12-14 □ S □ M □ L □ XL □ XXL □ XXXL 
 
Handtekening en naam ouder : 

Basketclub Dames Leuven vzw 
Interleuvenlaan 62 3001 Leuven 
www.damesbasketleuven.be 

VBL 2294 
BTW BE-0461.511.350 

Reknr.: BE49 0014 5498 7771 of BE05 0688 9997 0875 
 


