
 

 

Coronavirus - COVID-19 
Maandag 30 maart 2020


De maatregelen die de overheid getroffen heeft om de verspreiding van COVID-19 bij de 
bevolking tegen te gaan zijn verlengd. Al zeker tot 19 april 2020 en mogelijks tot 3 mei 2020 wordt 

thuiswerk geadviseerd en zo weinig mogelijk buiten komen aangemoedigd. De opmars van het 
virus wereldwijd ziet er zeer slecht uit.


De kampen die in de Paasvakantie plaatsvinden zorgen jaarlijks voor ongeveer 25% van de omzet 
van onze organisatie. Deze annulering heeft voor ons grote gevolgen. Daarom hebben we 

alternatieven aangeboden aan de deelnemers. Toch hebben we gemerkt dat er veel mensen om 
een terugbetaling gevraagd hebben. Teveel mensen…


We hebben besloten dat we geen terugbetalingen kunnen uitvoeren voor de voetbalstages die 
gepland stonden op de volgende locaties:


K. Berchem Sport   -   K. Groenenhoek Sport   -   Royal Antwerp FC   -   KSK Ekeren Donk

Garrincha Antwerp   -   VK Valaarhof.  -   SVB Driehoek


Dit zou het einde betekenen van onze organisatie. We hebben noodgedwongen onze 11 
voetbalstages in de Paasvakantie moeten annuleren of verplaatsen en we hadden hiervoor al heel 

wat voorbereidingen getroffen en materialen aangekocht. We hebben op dit moment ook nog 
geen idee hoe onze zomervakantie eruit gaat zien. We zijn van mening dat we voldoende 

kwalitatieve alternatieven kunnen aanbieden om deze beslissing te rechtvaardigen. 


Natuurlijk begrijpen we ook dat het niet voor iedereen evident is om naar een andere locatie of 
naar een ander moment te verplaatsen. Daarom hebben we besloten om de alternatieve 

mogelijkheden nog uit te breiden, bekijk ze op de volgende pagina.
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1. Deelnemen aan een stage later in 2020 

Gedurende de zomervakantie en tijdens de Herfstvakantie vinden er nog op heel wat locaties 
voetbalstages van onze organisatie plaats. 


2. Deelnemen aan een stage in 2021 

Omdat we begrijpen dat sommige gezinnen de planning voor het ganse jaar al gemaakt hadden, 
of dat de verplaatsing naar een andere locatie niet ideaal is


3. Inschrijven in een VOETBALSKILLS lessenreeks in het najaar van 2020 of in het voorjaar 
van 2021 

Een voetbalskills lessenreeks staat voor 11 aanvullende technische trainingen. Voetbalskills 
lessenreeksen vinden plaats op het Boeckenberg Sportcenter (Deurne) en in het indoor 
voetbalcomplex Garrincha Antwerp (Hoboken). We bekijken nog of we een extra locatie in de 
buurt van Ekeren / Brasschaat kunnen vinden voor het najaar.

Meer info: voetbalskills.be


Je kan dus de prijs van je voetbalstage inzetten om deel te nemen aan een lessenreeks. 

Het verschil in prijs wordt dan terugbetaald.


4. Je VOETBALVERJAARDAGSFEESTJE door ons georganiseerd? 

We maken samen met de ouders een planning op, brengen ons materiaal mee en twee trainers 
komen gedurende 2 uur de jarige en zijn vriendjes/vriendinnetjes entertainen.

Normale kostprijs voor 2 trainers, 14 kinderen, gedurende 2 uur: 150 euro


Je kan dus de prijs van je stage inzetten om een verjaardagsfeestje door ons te laten organiseren


5. PRIVÉ-TRAINING door een trainer van VOETBALSTAGES.BE 

Voor een privé-training rekenen we 50 euro per uur aan. Je kan het bedrag dat je betaalde dus 
ook omzetten in privé-trainingen voor je kleine spruit. Deze kunnen we samen inplannen op een 
locatie naar keuze. De eventuele prijs voor een locatie zit niet inbegrepen in het uurbedrag.
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http://voetbalskills.be

