
 
  Mini Pupillenvoetbal 
 bij sv DONK 
 voor jongens en meisjes van 4, 5 en 6 jaar 

 

SV DONK biedt voor de kinderen in deze leeftijdscategorie leuke en 
gerichte trainingen waarbij het plezier voorop staat. We leren de 
kinderen het beheersen van de bal en laten ze kennismaken met het 
voetbalspel door middel van 4 tegen 4 wedstrijdjes. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

 
 

Aanmelden kan door de naam van uw zoon/ dochter, 
de geboortedatum en uw contactgegevens te mailen naar 

minipupillen@svdonk.nl  
De coördinator zal dan contact met u opnemen. 

 
 

Sportpark DONK 
Nieuwe Donkstraat 1 

(zijstraat Nieuwe Broekweg) 
  in Gouda 

www.svdonk.nl 
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De coördinator zal dan contact met u opnemen. 

 
 

Sportpark DONK 
Nieuwe Donkstraat 1 

(zijstraat Nieuwe Broekweg) 
  in Gouda 

www.svdonk.nl 

 

 Er is gelegenheid om te trainen op 
woensdagmiddag en één keer in de 
twee weken op zaterdagochtend. 

 Uw zoon/ dochter kan twee keer een 
proeftraining meedoen, daarna zal er 
een stempelkaart aangeschaft moeten 
worden voor 10 trainingen(€ 20,-) of 
20 trainingen (€35,-). 

 

 Er is gelegenheid om te trainen op 
woensdagmiddag en één keer in de 
twee weken op zaterdagochtend. 

 Uw zoon/ dochter kan twee keer een 
proeftraining meedoen, daarna zal er 
een stempelkaart aangeschaft moeten 
worden voor 10 trainingen(€ 20,-) of 
20 trainingen (€35,-). 

 

SV DONK
F en E pupillen training

voor vriendjes en vriendinnetjes

Wil jij graag voetballen? 
Kom dan naar de vriendjes en vriendinnetjes training 

op woensdag 30 september 2015 van 15.30 - 17.00 uur bij SV DONK
De training is voor jongens en meisjes rond de leeftijd van 7 t/m 10 jaar.

SV DONK 
biedt voor deze kinderen een leuke en gerichte voetbaltraining. 
De training wordt gegeven door ethousiaste ervaren trainers.

SV DONK heeft geen wachtlijst. 
Je kan lid worden en meteen aan wedstrijden meedoen.
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