Nieuwsbrief
FC Patro Hoevenen
Patro Jeugdtornooi
Na 2 jaar onderbreking wegens Corona, kunnen we eindelijk
terug uitkijken naar ons eigen Patro Jeugdtornooi dat
doorgaat van vrijdagavond 29 april ‘22 tot en met
zondag 1 mei ’22.
Programma:
• Vrijdag 29 april ‘22
o Avond: U17
• Zaterdag 30 april ‘22
o Voormiddag: U6 – U9 – U11
o Namiddag: U15
o Avond: U21
• Zondag 1 mei ‘22
o Voormiddag: U7 – U8 – U10
o Namiddag: U12 – U13
Ondertussen hebben reeds meer dan 60 externe ploegen
hun deelname bevestigd aan ons jeugdtornooi!
Debutantjeswedstrijd
Op zondag 1 mei ‘22
organiseren we tijdens
ons jeugdtornooi een
debutantjeswedstrijd
voor
jongens
én
meisjes geboren in
2017.
Alle voetballers in spe kunnen op een speelse manier
kennismaken met het voetbal, bijgestaan door begeleiders
van onze eigen club.
Inschrijven: tornooicel@patrohoevenen.be
of aanmelden op het secretariaat ten laatste om 11u30
Laat dit zeker weten aan broers, zussen, neven, nichten,
vriendjes, vriendinnetjes, ….

April ‘22

Familiedag
Noteer alvast zondag 29 mei ’22 in jullie
agenda want op die dag gaat onze Patro
Familiedag door.
Meer info volgt zo snel mogelijk, al kunnen
we nu reeds verklappen dat onze
voorzitter
zijn
fietsbanden
heeft
opgepompt om een mooie fietstocht uit te
stippelen.
Voetbalkampen
Tijdens de aankomende zomervakantie worden 2 externe
voetbalkampen georganiseerd op de terreinen van Patro
Hoevenen:
▪ Way To Play
o Spelers met geboortejaar 2010 tem 2016
o 11 juli ’22 t.e.m. 15 juli ’22
o Info: waytoplay.be/en/zomerkamp-fc-patrohoevenen
o Prijs: € 142,50
o Kortingen:
▪ € 15 korting 2e gezinslid
▪ Patroleden korting € 10 (wordt later
terugbetaald na betalingsbevestiging Way To
Play na het kamp)
▪ Antwerpse Voetbalschool
o Voor iedereen geboren tussen 2009 en 2017
o 22-23 & 25-26 augustus ‘22
o Info: antwerpsevoetbalschool.be/stage-hoevenen
o Prijs: € 140
o Kortingen:
▪ leerlingen AVS 2021-2022 hebben recht op
korting van € 10
▪ 2e kind hetzelfde gezin korting van € 15

Vanaf
heden
is De trainingen voor het lopend seizoen
betalen met de kunnen als volgt blijven doorgaan:
bankkaart mogelijk in
- Tot en met april op beide velden
onze
clubruimte.
- Tijdens de maand mei is trainen
Voor bedragen onder de € 10 wordt
enkel mogelijk op het kunstgras
een kleine transactiekost van € 0,20
waardoor per ploeg slechts 1 maal
aangerekend.
per week kan getraind worden.
Meer info via jullie trainers/afgevaardigde.

Voor volgend seizoen zoeken we
jeugdtrainers om de vrijgekomen
plaatsen in te vullen.
Kriebelt het bij jou en wens je als
trainer te starten, stuur gerust een
mailtje naar
jeugdbestuur@patrohoevenen.be
voor een vrijblijvend gesprek.

Via deze nieuwsbrief worden al onze leden op de hoogte gebracht van informatie betreffende onze club

