Amsterdam, januari 2019

HATTRICK

INFORMATIE OUDERS
Hattrick schoolvoetbal training & competitie
Zaal-, Veld- en Straatvoetbal
Amsterdam Zuidoost
Beste ouders,
Wij zijn Hattrick (www.hattrick.football) en bij ons kan uw kind met plezier kennis maken met verschillende
vormen van voetbal.
Wat is Hattrick
Wij zijn een samenwerking tussen ASV LEBO (Eredivisie zaalvoetbal), de Straatvoetbalbond (straatvoetbal) en
Fc Amsterdam (veldvoetbal). Door ons voetbaltraject kunnen kinderen in een half jaar kennis maken met
voetballen op 3 verschillende ondergronden. Dit is een makkelijke manier om te zien wat ze precies leuk
vinden.
Meiden
Hattrick is ook speciaal een programma voor de meiden uit Zuidoost, indien er genoeg meidenteams zijn
trainen en spelen we een aparte competitie.
Training
Eind vorig jaar zijn we begonnen op sommige basisscholen met kennismakingslessen. Begin 2019 zijn we
gestart met proeflessen. Waar en hoe laat de eerste trainingen zijn kunt u onder aan de brief lezen. Uw zoon
of dochter is van harte welkom om deze proeflessen gratis te volgen. Daarnaast mag uw kind ook vriendjes en
vriendinnetjes meenemen.
Competitie
Na de proeflessen gaan we met de competitie starten. Hierbij gaan de scholen het in een competitievorm
tegen elkaar opnemen.
Kosten
Op het moment dat de competitie van start gaat en u kind vind het leuk om het gehele traject te volgen zullen
er kosten aan verbonden zijn. Wanneer u een stadspas heeft en deze nog niet heeft ingezet, is het Hattrick
traject gratis. Als u geen stadspas heeft kost het €90,-.
Inschrijven en betalen
Uw kind(eren) inschrijven kan via www.hattrick.football
Betalen kan middels de stadspas., overschrijven, tikkie (via app) of cash.
Geeft u a.u.b. via het inschrijfformulier aan waar uw voorkeur naar uit gaat.

Contact
Vadym Zellner
06-29309849
vadym@hattrick.football
www.hattrick.football

Locatie & tijden
Sporthal van het Bijlmersportcentrum
Dinsdag van 16:00 – 18:00 uur
Op de achterzijde van dit document ziet u de andere locaties

PROGRAMMA

2018-2019

ZAALVOETBAL PROGRAMMA
Locatie : Bijlmersporthal
Anton de Komplein 157.
Data: di 8 januari t/m di 12 maart
Tijden: 16.00-18.00 uur
VELDVOETBAL PROGRAMMA
Locatie : Fc Amsterdam
De Passage 5
Data: di 19 maart t/m di 7 mei
Tijden: 15.30-18.00 uur
STRAATVOETBAL PROGRAMMA
Locatie : Cruyff Court Egoli
Egoli 5
Data: di 14 mei t/m di 9 juli
Tijden: 15.30-18.00 uur

Inschrijven kan via: www.hattrick.football
* Kosten € 90,- voor 6 maanden * Gratis met stadspas of Jeugdfonds Sport en
Cultuur (dit kan alleen als je de Stadspas of Jeugdfonds nog niet hebt gebruikt voor
een ander lidmaatschap).
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