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Welkom op het KVTD voetbalkamp 2017. 
 

Zoals ieder jaar organiseert KVTD een voetbalkamp. Editie 2017 vindt plaats van 

dinsdag 11 april tot en met vrijdag 14 april 2017. 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Inschrijvingen kunnen nog gebeuren via mijn 

mailadres meheus.e@proximus.be. 

 

De opvang zal plaats vinden op het terrein in Schonenboom te Duisburg. Tijdens de 

dag maken we gebruik van zowel Berg Ter Munt als Schonenboom. 

Enkel vrijdagnamiddag en avond zal het programma doorgaan op Berg Ter Munt. De 

middagmalen gaan door in de kantine van Berg Ter Munt. De verplaatsing van 

Schonenboom naar Berg Ter Munt en omgekeerd zal via bus uitgevoerd worden. 

 

Op vrijdagnamiddag vanaf 15u zal de Penalty Cup 2017 doorgaan op Berg Ter Munt. 

Alle ouders zijn welkom om de spelers aan te moedigen. 

Het spaghettifestijn waar alle deelnemers aan het voetbalkamp gratis kunnen 

deelnemen, zal ook doorgaan in de kantine Berg Ter Munt en dit na de Penalty Cup. 

Ouders die graag deelnemen aan onze spaghettifestijn kunnen zich inschrijven via 

onze website in de rubriek paasstage. De deelnameprijs voor de ouders bedraagt 10 

euro. 

 

Wij kijken er naar uit om de voetballende jeugd met open armen te ontvangen op het 

veld van Duisburg op dinsdag 11 april 2017. 

 

Tot binnen kort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Bervelt                                                                               Erwin Meheus 

Jeugdvoorzitter                                                                                   TVJO 

      KVTD                                                                                            KVTD 
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Planning 
 

Start voetbalkamp: dinsdag 11 april 2017 

Einde voetbalkamp: vrijdag 14 april 2017 

 

Dag planning ( elke dag) 

 

Opvang en aanmelding vanaf 8u15 (Duisburg) 

Start ochtendsessies (vertrek bus) om 9u 

Warme maaltijd: tussen 12u15 en 13u30 

Einde namiddagsessies om 16u15 

Verplaatsing van Berg Ter Munt naar Schonenboom 

Opvang tot 17u ( Duisburg) 

 

Op dinsdagmorgen dienen alle deelnemers (tem U13) zich aan te bieden 

vergezeld door een ouder of vertegenwoordiger. 

 

Woensdag 12 april zwemmen voor de deelnemers van U10 t.e.m. U15. 

Wij gaan zwemmen in het Begijntjes bad te Overijse. 

 

Penalty Cup vrijdag 14 april vanaf 15u. Op vrijdag is er om 15u onze jaarlijkse 

Penalty Cup waarin de weekkampioenen hun posities verdedigen om zo Penalty Cup 

Kampioen 2017 te worden. Dit vindt plaats op het terrein Berg Ter Munt. 

Er wordt gestart met de U6, U7 en U8 en beëindigd om 17u met U13 en U15. Alle 

spelertjes komen aan bod. Ouders worden hierbij uitgenodigd om de spelers te 

komen aanmoedigen. 

 

Daarna sluiten we af met ons spaghettifestijn. ( vooraf inschrijven noodzakelijk). 

 

Contactgegevens 

Accommodatie: 
Berg Ter Munt Leuvensesteenweg 3080 Tervuren 

Schonenboom Schonenboomstraat 3080 Duisburg 

Zwembad Overijse: Begijnhof 9 – 3090 >Overijse 

 

Personen: 
Erwin Meheus Algemene organisatie 0477/787630 meheus.e@proximus.be 

Patrick Bervelt Jeugdvoorzitter 0475/651006 
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Tussenkomst van mutualiteit of ziekteverzekering 

Sommige mutualiteiten of ziekteverzekeringen voorzien subsidies voor hun leden om 

een gedeelte van het inschrijvingsgeld te recupereren. Indien dit via uw mutualiteit of 

ziekteverzekering mogelijk is, dient u zelf de nodige stappen te ondernemen. Vraag 

bij uw organisme naar de formule en de administratieve formaliteiten die u nodig 

hebt. Meldt u aan het begin van het kamp bij de organisatie en wij vullen de nodige 

documenten in die u ons voorlegt. 

 

Aftrek opvangkosten kinderen tot 12 jaar. 

U krijgt van ons een fiscaal attest dat u moet toevoegen aan uw belastingaangifte. Dit 

gebeurt enkele maanden na afloop van het kamp. Het kamp van dit jaar leidt tot een 

aftrekpost op uw aangifte van volgend jaar. Het attest wordt opgesteld door de 

gemeente Tervuren. 

 

 

Wat heeft uw zoon/dochter nodig op het voetbalkamp 

Dagelijkse uitrusting: 

Voetbalschoenen met vaste en rubber noppen ( geen alu) 

Scheenbeenbeschermers ( verplicht) 

Zaalvoetbalschoenen of jogginsschoenen ( geen zwarte zolen) vanaf U10 

Lange kousen, sportshirt en short, sportsweater ( voor eventuele koude momenten,..) 

Trainingspak en regenjas type K-Way 

Extra droge kleren ingeval regenweer 

Vers ondergoed, zeep, handdoek, badslippers – douche verplicht 

Voor de zwemmers: woensdag zwembroek, badmuts, eventueel zwembandjes 

Alle kledij of tassen en toebehoren dienen duidelijk gemarkeerd te worden met een 

herkenningsteken dat voor de kinderen zelf duidelijk is of met volle naamvermelding 

en geboortedatum zodat de organisatie de eigenaar kan opsporen. 

Alle gevonden, niet gerecupereerde stukken worden tot maximaal 10 dagen na het 

voetbalkamp bewaard in de kantine Schonenboom, nadien vertrekken ze naar het 

containerpark of naar goede doelen. 

 

Wat we niet nodig hebben 

Alle mogelijke elektronische gadgets of spelconsoles. GSM kan afgegeven worden 

aan de verantwoordelijke. Deze worden niet meegenomen naar Berg Ter Munt. 

 

Penalty Cup 

Traditiegetrouw gaat onze unieke Penalty cup door op vrijdagnamiddag. 

Tijdens de hele week worden er dagelijks penaltyreeksen getrapt om de 

weekkampioen te bepalen. De beste vijf penaltytrappers van elke leeftijdsgroep 

spelen op vrijdagnamiddag hun respectievelijke finale. 

Uiteraard zijn daarbij de ouders en andere sympathisanten van harte welkom. 

Een natje en droogje zijn nu al voorzien. 



Aansluitend organiseren wij het spaghettifestijn. Deelnemers aan het kamp nemen 

gratis deel. Ouders en KVTD-vrienden betalen slechts 10 euro. 

 

Deelnemers die zijn ingeschreven en hun bijdrage van 140 euro nog moeten betalen 

kunnen dit bedrag overschrijven op nummer BE36 8601 0056 9881 met de 

vermelding naam, geboortedatum en voetbalkamp. 

 

Spelers of kinderen die nog willen deelnemen en nog niet zijn ingeschreven, kunnen 

dit nog doen via mijn mailadres: meheus.e@proximus.be en de vermelding naam, 

voornaam, geboortedatum en voetbalkamp. 

 

Indien er nog vragen zijn, aarzel dan niet en stuur mij maar een mailtje. 

 

 

 

Erwin Meheus 

TVJO KVTD 

0477/787630 

Meheus.e@proximus.be 
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