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Betreft: Open PFV jeugdtraining 

Beste speler, ouder(s) 

Op zaterdag 26 maart organiseert de PFV een “open PFV jeugdtraining”. Deze training zal doorgaan 
van 10u30 tot 16u00 op de terreinen van PC Reynaert, Oude-Bruglaan 49 te 9160 Lokeren. 

We nodigen jou via deze weg graag uit om deel te nemen aan deze open training.  
Niet alleen jij bent uitgenodigd voor deze training, maar alle jeugdspelers van miniem tot en met junior 
mogen deelnemen. Bovendien zijn ook spelertjes die geen lid zijn van de PFV en graag eens willen 
kennismaken met onze sport, van harte welkom. Dus breng gerust jouw broer, zus, vriend of vriendin 
mee naar deze open trainingsdag. 

Omwille van praktische redenen hebben we graag een idee hoeveel deelnemers we mogen verwachten. 
Daarom zouden we jou willen vragen om onderstaande tabel in te vullen en terug te bezorgen tegen 
maandag 21 maart; dit kan per mail naar tim-pennoit@pfv.be.  

Aan alle deelnemers wordt een maaltijd aangeboden door de PFV: een ontbijtkoek en een drankje bij 
aankomst; ’s middags balletjes in tomatensaus met puree en een drankje en een stuk fruit om de dag af 
te sluiten. 
Ouders en andere aanwezigen kunnen dit eveneens verkrijgen mits op voorhand te reserveren en aan 
12,50 euro per persoon. Reserveren kan via Chris De Maesschalck (Chris.dm@telenet.be of 
0485/173244) tegen ten laatste 21 maart. Betalen kan ter plaatse. 

Tot dan! 

INSCHRIJVINGEN OPEN PFV JEUGDTRAINING 

Voornaam Naam Geslacht Geboortedatum 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Met sportieve groeten 

Het PFV-jeugdteam 
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