
Op zondag 31 mei zal er de 

DAG VAN RVC HOBOKEN doorgaan en  

dit vanaf 10u aansluitend met de bbq . 

( inschrijven is verplicht voor 25 mei !! ) 

 

 

Onze spelers krijgen die dag 

techniek training en 

dit afwisselend met spelletjes 

 en dit van 10u tot 17u. 

 

Wat is er allemaal te doen : 

De hele dag worden de spelers geanimeerd 

(deelname is € 5 per speler incl warm eten ) 

Zie inschrijfstrook hieronder.   Verplicht vooraf inschrijven . 

 

Er zijn randactiviteiten voor de broers en zussen. 

 

In de namiddag  zijn er wedstrijden voor : 

- trainers tegen papa’s  

- mama’s ( 5 tegen 5 ) op een klein veld 

 

 

Deze dag wordt afgesloten met onze jaarlijks bbq en dit vanaf 18uur. 

Hiervoor kan u zich inschrijven , verdere info volgt later. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inschrijfstrook voor deelname aan balcontrole met lunch  € 5 : 

Naam speler :…………………………………………………………… 

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

Zal deelnemen aan “DE DAG VAN RVC HOBOKEN “  op  

31 mei van 10u tot 17 u en betaald  € 5  vooraf aan zijn 

trainer of ploeg afgevaardigde :…………………………………… 

 

 

 



 

         
 

 

 
 

 

Na het geweldige succes van vorig seizoen, organiseren we na onze jeugddag opnieuw een 

fantastische BBQ. 

Naast spelers en ouders zijn ook familie, vrienden en sympathisanten van harte welkom. 

 
          

 

Sla, 

tomaat, komkommer, geraspte wortelen, pastasalade, aardappelsalade, koude en warme sauzen, brood en 

boter. 

€ 13 € 7 
 

VOLWASSENEN 

 

 KINDEREN -12 JAAR 

           

   Halal 

 

     Halal  

 1 Hamburger  1 Hamburger    1 Hamburger  1 Hamburger  

 1 Saté  1 Kipsaté    1 Worst  1 Kipworst  

 1 Kipfilet  1 Kipfilet        

           

 

 

 

 

 

 
De BBQ zal starten vanaf 18.00 uur, tot 20.30 uur !!! 

 

 
 Naam:………………………………………………………………. 

 

Volwassenen : ………….…………x € 13= ………€ 

Volwassenen – Halal : ……………x € 13= ……… € 

Kinderen : ………….………………x € 7= ……… € 

Kinderen – Halal : ……………….…x € 7= ………€ 

 

Totaal:                                                         =………€ 



 
 

Inschrijfstrook RVC Hoboken,  Naam:………………………………………………………………. 

 

Volwassenen : ………….…………x € 13= ………€ 

Volwassenen – Halal : ……………x € 13= ……… € 

Kinderen : ………….…………....…x € 7= ……… € 

Kinderen – Halal : ……………….…x € 7= ………€ 

 

Totaal:                                                         =………€ 

 

 


