Beste givers en ouders,
‘T is weer groepsweekend, mijn gedacht! Na 2 jaar nog eens allemaal tezamen op stap
met Boma, Bieke en heel de FC De Kampioenen ploeg!
Het weekend van 1 april t/m 3 april spelen we de langverwachte uit-wedstrijd tegen
onze rivalen De Schellekens geleid door de enige echte Jean-Luc Grootjans, Bomas’
aartsrivaal. Om die pottenstampers op hun plaats te zetten hebben we natuurlijk een
volwaardige ploeg nodig. Daarom hopen we elk van jullie mee te kunnen krijgen op dit
spectaculair matchweekend!
De spelers- en supportersbus vertrekt op vrijdag 1 april om 18u30 aan onze kantine
gelegen te Klaverbladdreef 1. Jullie worden allen hier verwacht in perfecte speler, supporter of vriend-van-de-club outfit. We plannen op zondag 3 april tegen 17u terug aan
te komen aan ons kantinneke met een mooie overwinningsbeker!
Zo’n legendarisch voetbalweekend moet natuurlijk ook gesponsord worden. Zeker nu
dat Boma weer al ons clubgeld heeft uitgegeven in de pussycat. Met €30 per persoon
komen we zeker toe om een weekend vol voetbal, chocomelkskes en bomaworsten
te beleven. Graag dit bedrag overschrijven voor X/X op rekeningnummer BE85 7765
9216 6206 met de vermelding ‘Giverweekend + naam + voornaam’. Let er op dat uw
kampioentje maar is ingeschreven voor onze match vanaf dat dit bedrag betaald is!
Wat moet je zeker meenemen op matchweekend:
• Slaapzak
• Matje
• Pyjama en knuffel
• Tent om in te slapen (!!)
• Keukenhanddoek
• Speelschoenen
• ISI-Kaart / Kids-ID / Identiteitskaart

• Medicatie (Worden afgegeven bij vertrek)
• Ondergoed en sokken
• Warme truien
• Stevige speelschoenen, eventueel laarzen
• Scoutsuniform met bottines
• Toiletzak
• Regenkledij

Vergeet zeker niet onderling af te spreken met wie je in de tent gaat slapen en wie er deze zal
voorzien! Wij zijn alvast goed aan het opwarmen en hopen van jullie hetzelfde ;)
Sportieve groetjes van jullie allerliefste leiding,
Spies, Stekel, Hardoen en Zanglijster

