
Volley4you 
De ideale specifieke voorbereiding  

voor 

VOLLEYBAL  EN  BALSPORT 

De volleybalschool is eigenlijk een  

ideale basis voor alle balsporttakken!!! 
 

WAT: 
Een combinatie van (=lesindeling): 

1. Balvaardigheid (het grootste deel) 

2. Bewegingsvaardigheden (begin van de les) + toestellenomloop (15’ à 20’) 

3. Specifieke sportvaardigheden 

hoe jonger, hoe meer motoriek en balvaardigheid = kleuterleeftijd 

hoe ouder, hoe specifieker naar volleybal gericht = vanaf het 1ste 

Wil je in het lagere de overstap naar VC Gimme Waasland, graag!  
 

WIE: 
Alle leerlingen vanaf de 2 de kleuterklas 

Geboren in 2016 t.e.m. 2009 

Groepsindeling volgens leeftijd & niveau. 
 

VOOR ALLE INLICHTINGEN:     Kato Snauwaert:  

0477 896 126 // katosnauwie@gmail.com // www.volley4you.be 
 

Inschrijvingsformulier (afgeven bij je aanmelding de 1ste les a.u.b.) 
 

Naam & voornaam kind: ………………………………………………….…………… 

 

E-mail: …………………………………………………………………………………. 

 

Telefoonnummer van mama of papa: …………………………………………………. 

 

School: ………………………………………………………………………………… 

 

Geboortedatum: ………………………………………………..……………………… 

 

mailto:katosnauwie@gmail.com
mailto:katosnauwie@gmail.com


 

WAAR & WANNEER in 2019? 
 

Iedere donderdag in de sporthal “De Dulpop” te Bazel 

september:   19/09 + 26/09 

oktober: 3/10 + 10/10 + 17/10 + 24/10  

november: 7/11 + 14/11 + 21/11+ 28/11 

december:  5/12 + 12/12 + 19/12   

Opgelet! Kleuters: 16u tot 17 u / Lagere: 16u tot  17u15 
 

In de schoolvakanties is er sowieso geen volleybalschool  
 

 

 

 

 

 

PRIJS VOOR DEZE SEMESTER     (sep-dec2019)                        € 45 
u krijgt € 5 vermindering voor een kleuter (€40)  

u krijgt € 2.5 vermindering per kind voor meerdere inschrijvingen binnen het gezin , dus 

(€85 = 2 kinderen uit het lager onderwijs / € 75 = 2 kleuters / € 80  kleuter + kind lagere) 
 

2de reeks begint in januari 2020.    De Volley4you T-shirt krijg je eind mei 2020 

 

BEN JE NIEUW ? 
Je kunt 2x proberen voor 5€/les.  Als je dan definitief wilt inschrijven wordt dit van 

het totale inschrijvingsgeld afgetrokken op 3/10 

 

 

INSCHRIJVINGEN + BETALEN (CASH)   
 

De eerste dag, op donderdag 19/09/2019 je inschrijvingsbriefje af geven aan de 

aanmeldingstafel in de DULPOP samen met gepast geld a.u.b.  
 

VOLLEYBALSCHOOL 

IS EEN SAMENWERKING VAN  Sportdienst Kruibeke 

     Volley4you vzw 

                                                                                                                 

Vriendjesdag 

24/10/2019  

Laat uw 

zoon/dochter een 

vriendje 

meebrengen om 

eens te laten 

proeven van de 

volleybalschool 

en samen met 

hem/haar te 

sporten 


