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Sportclub BemmelSportclub Bemmel

Heb je een beperking en wil je toch graag voetballen?Heb je een beperking en wil je toch graag voetballen?

Bij Sportclub Bemmel ben je van harte welkom. Bij Sportclub Bemmel ben je van harte welkom. 

Heldenvoetbal SC Bemmel
is powered by:

H E L D E N V O E T B A LH E L D E N V O E T B A LH E L D E N V O E T B A LH E L D E N V O E T B A L

Voetbal is voor iedereen.Voetbal is voor iedereen.

Daarom is Sportclub Bemmel gestart met Heldenvoetbal.Daarom is Sportclub Bemmel gestart met Heldenvoetbal.

Heldenvoetbal is voor iedereen met een beperking,Heldenvoetbal is voor iedereen met een beperking,

die voetballen leuk vindt, maar door deze beperking nietdie voetballen leuk vindt, maar door deze beperking niet

kan deelnemen aan een reguliere voetbaltraining of competitie. kan deelnemen aan een reguliere voetbaltraining of competitie. 

Heldenvoetbal is voor jongens en meisjes vanaf 6 jaar. Heldenvoetbal is voor jongens en meisjes vanaf 6 jaar. 

Z.O.Z.Z.O.Z.
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Aanmeldingsformulier Heldenvoetbal Sportclub Bemmel 

Voornaam                    Voornaam                     :

Achternaam                  Achternaam                   :

Leeftijd                        Leeftijd                         :                   M/V: :                   M/V: 

Adres                           Adres                            : : 

Postcode en Woonplaats:Postcode en Woonplaats:

Telefoon                      Telefoon                       : : 

Email                           Email                            :

Mail naar:Mail naar:
heldenvoetbal@sportclubbemmel.nl  heldenvoetbal@sportclubbemmel.nl  
Of stuur naar: Of stuur naar: 
Sportclub BemmelSportclub Bemmel
Postbus 186Postbus 186
6680 AD Bemmel 6680 AD Bemmel 

el

Wat biedt Sportclub Bemmel:Wat biedt Sportclub Bemmel:

    1 x per week op maandagavond lekker voetballen en trainen    1 x per week op maandagavond lekker voetballen en trainen
    met andere Helden.     met andere Helden. 
    Deelnemers betalen geen contributie en krijgen allemaal een gratis    Deelnemers betalen geen contributie en krijgen allemaal een gratis
    Sportclub Bemmel kledingpakket met wedstrijdshirt, broekje, kousen,    Sportclub Bemmel kledingpakket met wedstrijdshirt, broekje, kousen,
    trainingspak en voetbaltas.    trainingspak en voetbaltas.
 
Aarzel niet en meld je aan voor Heldenvoetbal bij Sportclub Bemmel.Aarzel niet en meld je aan voor Heldenvoetbal bij Sportclub Bemmel.
En weet je niet zeker of je voetbal leuk vindt, kom dan gewoon eenEn weet je niet zeker of je voetbal leuk vindt, kom dan gewoon een
keer met ons meetrainen. keer met ons meetrainen. 
Meer informatie over Heldenvoetbal bij Sportclub Bemmel vind jeMeer informatie over Heldenvoetbal bij Sportclub Bemmel vind je
op onze website: www.sportclubbemmel.nlop onze website: www.sportclubbemmel.nl
Je kunt ook bellen naar: Jasper Bergamin: 06-52344396Je kunt ook bellen naar: Jasper Bergamin: 06-52344396

Aanmelden:Aanmelden:
Vul het onderstaande formulier in of stuur een mail naar:Vul het onderstaande formulier in of stuur een mail naar:
heldenvoetbal@sportclubbemmel.nlheldenvoetbal@sportclubbemmel.nl
 


