AANMELDFORMULIER VOORJAARSMODULE 2017
VOETBALSCHOOL:
PRO soccer skills
GEGEVENS OUDERS/VERZORGERS:
Achternaam :………………………………………………………………………….
Voorletters :……………………………………………………………………………
Adres :…………………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats :………………………………..…………………………
Vaste telefoon :……………………………………………………………….………
Mobiele telefoon :……………………………………………………………………
E-mail adres :………………………………………………………………………...
GEGEVENS DEELNEMER :
Achternaam :………………………………………………………………………...
Voorletters :………………………………………………………………….………
Roepnaam :………………………………………………….. Jongen O Meisje O
Geboortedatum :…………………………………………………………….………
Voetbalclub/Team :…………………………………………………………………..
Kledingmaat:……..…………………. 116 / 128 / 140 / 152 / 164 / S / M / L / XL
Kousen:……………………………………………. 25-30 / 31-34 / 35-38 / 39-42
Positie in het veld:…………………………………………………………………..
Been:…………………………………………………. Links O Rechts O Beide O
Bovengenoemde deelnemer geef ik op voor de Voetbalschool PRO soccer skills.

Stichting PRO soccer skills
Keurvorstlaan 64, 6832 JS Arnhem
Tel: 06-21979119
E-mail: info@prosoccerskills.nl
IBAN: NL26 RABO 0301628556
KvK: 62524461

Nieuwe leden van de PRO soccer skills voetbalschool zijn verplicht Pakket A af te nemen bestaande
uit 10 trainingen: korte broek, shirt, sokken en trainingsjack van het merk JAKO bedrukt met het logo
van de voetbalschool. Pakket E of F zou ook als nieuw lid gekozen kunnen worden.

Leden van de PRO voetbalschool die een vervolgmodule afnemen kunnen uit 6 pakketten kiezen.
•

O Pakket A: €135,- (1 module + het basis packet: PRO tenue + trainingsjack).

•

O Pakket B: €170,- (1 module + het basis pakket: PRO tenue + trainingsjack + PRO Jako
regen/wind jack).

•

O Pakket C: €135,- (1 module + PRO Jako regen/wind jack)

•

O Pakket D: €100,- (1 module)

•

O Pakket E: €235,- (2 modules + het basis pakket PRO tenue + trainingsjack + lange
broek).

•

O Pakket F: €270,- (2 modules + het basis pakket PRO tenue + trainingsjack + lange broek
+ PRO Jako regen/wind jack).

Pakket keuze aanvinken s.v.p.

U kunt op twee manieren betalen.
▪ Het gehele bedrag van gekozen het pakket voor 1 februari 2017.
▪ In 3 termijnen .

Pakketten A of C
termijn 1 a €45 voor 1 februari 2017
termijn 2 a €45 voor 1 maart 2017
termijn 3 a €45 voor 1 april 2017

Pakket B
termijn 1 a €60 voor 1 februari 2017
termijn 2 a €60 voor 1 maart 2017
termijn 3 a €50 voor 1 april 2017
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Pakket D
termijn 1 a €40 voor 1 februari 2017
termijn 2 a €30 voor 1 maart 2017
termijn 3 a €30 voor 1 april 2017

Pakket E
termijn 1 a €80 voor 1 februari 2017
termijn 2 a €80 voor 1 maart 2017
termijn 3 a €75 voor 1 april 2017

Pakket F
termijn 1 a €90 voor 1 februari 2017
termijn 2 a €90 voor 1 maart 2017
termijn 3 a €90 voor 1 april 2017

Graag uw betalingskeuze aankruisen
▪ O Betaling in 1 keer
▪ O Betaling in 3 termijnen

Na ontvangst van het aanmeldformulier ontvangt u een bevestigingsmail. In deze
bevestigingsmail vindt u ook een factuur. Wanneer u heeft gekozen voor betaling in termijnen
ontvangt u iedere termijn een nieuwe factuur. Wij dienen de betalingen voor de uiterste
betaaldatum ontvangen te hebben. Wanneer wij een betaling niet op tijd ontvangen hebben kan
er niet meer deelgenomen worden aan de activiteiten van PRO soccer skills. Ook wanneer u
heeft gekozen voor betaling in termijnen dienen wij de betaling voor de uiterste betaaldatum
ontvangen te hebben. Wij raden u aan het aanmeldformulier z.s.m. op te sturen i.v.m. beperkt
aantal plekken.
Om het kledingpakket te passen en te bestellen dient u met de bevestiginsmail langs Snelders Sport
te gaan. De adresgegevens van Snelders Sport vindt u hieronder.
Snelders Sport
Dorpsstraat 24
6661 EK Elst (Provincie Gelderland)
tel. 0481-374255
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De trainingen vinden plaats op het terrein van vv Arnhemse Boys Schuytgraaf.
De trainingstijden zijn van 09.15 uur tot 10.30 uur.
De moduletrainingen zijn op de volgende dagen gepland:

Training

Dag

Datum

1

Zondag

19-02-2017

2

Zondag

05-03-2017

3

Zondag

12-03-2017

4

Zondag

19-03-2017

5

Zondag

26-03-2017

6

Zondag

02-04-2017

7

Zondag

09-04-2017

8

Zondag

23-04-2017

9

Zondag

30-04-2017

10

Zondag

06-05-2017

Indien door weersomstandigheden de training wordt afgelast, wordt er indien mogelijk, getraind op
kunstgrasvelden of wordt de training ingehaald op een daarop ingelaste datum. Deze training zal op
14-05-2017 plaatsvinden.

Bij vragen kunt u mailen naar info@prosoccerskills.nl of indien u liever telefonisch contact heeft ons
bereiken op nummer 06-21979119.
* Door inzending van het aanmeldformulier, verklaart de deelnemer (alsmede de
ouder/verzorger) zich expliciet akkoord met de toepasselijkheid van de bijgevoegde
voorwaarden. U kunt het formulier afgeven bij PRO soccer skills medewerkers of het formulier
toesturen per mail of post.

NAAM:…………………………………………
DATUM:………………………………………..
HANDTEKENING
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