
 

 

                                                                       Grimbergen, 13 december  2015 
 

 
Beste speler,  
Beste ouder, 
 
 
Betreft: inschrijving FUNdamental Basketball Camp BC Grimbergen – kerstvakantie ‘15  
 
 
Langs deze weg bevestigen wij de inschrijving voor het BCG FUNdamental Basketball 
Camp tijdens de kerstvakantie (21, 22 & 23/12). Hoofdbedoeling  van dit kamp is op een 
aangename manier de basisbewegingen van de basketbalsport aan te leren of te 
verfijnen.  
 
Hierbij wat praktische info:  

- De kamptrainingen vinden plaats op volgende locaties (opgepast: gewijzigd tov 
afgelopen jaren!) 

o Voor U10 microben en U8 Basketbalschool:  sporthal Prinsenbos – 
Pastoor Woutersstraat in het centrum van Grimbergen.  

o Voor U12 benjamins: sporthal Vertommen – Grote Winkellaan te 
Strombeek– Bever) 
(Kijk op www.FUNdamentalbasketball.be -> “Locaties” voor een plannetje!) 

- De trainingen beginnen alle dagen om  9u.00 stipt!  Vanaf 8u.30 is er opvang 
voorzien in de sporthal. Einde voorzien om 16u.15, ook nadien is er opvang 
voorzien tot 16u.45.  

- Als middagmaal dient een lunchpakket voorzien te worden. In het 
inschrijvingsgeld is één consumptie per middagpauze voorzien. Uiteraard kan 
extra zakgeld voorzien worden om iets extra te bekomen. 

- Alle spelers dienen voor de trainingen steeds een bal én een witte én donkere 
t-shirt te voorzien (graag namen noteren op de bal!) 

- Alle spelers dienen tijdens de middagpauze pantoffels of teenslippers te 
voorzien om de voeten de nodige rust te gunnen! 

- Eventueel drinkbus, water of sportdrank voorzien voor tijdens de diverse pauzes. 
Een snack tijdens deze pauzes wordt door de organisatie voorzien. 

- De laatste dag zal elke speler een origineel kampaandenken ontvangen! 
 
Wij dienen tevens te melden dat ten gevolge van de gestegen zaalkosten wij voor deze 
editie géén kamp-t-shirt zullen voorzien. Wij opteerden ervoor om het inschrijvingsgeld 
niet te verhogen maar wel een ander origineel aandenken te voorzien. Wij hopen op uw 
begrip voor deze beslissing. 
 
Het melden van afwezigheid of eventuele dringende mededelingen tijdens de trainingen 
kunnen gebeuren via het tel.nr 0474/84.47.04 (Kris Dée). 
 
Teneinde een deel van het inschrijvingsgeld fiscaal te kunnen recupereren zal de club 
nadien een geldig fiscaal attest afleveren.  
Moest dit nog niet gebeurd zijn dient uiteraard het verschuldigd inschrijvingsgeld 
overgeschreven te worden op rekeningnummer BE30 9730 9078 0011 met vermelding 
van de naam van de ingeschreven speler(s). 
 
Alvast bedankt om rekening te houden met bovenvermelde zaken en wij wensen alle 
spelers een aangenaam en leerrijk kamp toe. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 

Kris Dée      
Coördinator    

FUNdamental Basketball Camps 
kris.dee@FUNdamentalbasketball.be     
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