
KABOUTERVOETBAL
v.v. Kleine Sluis

OM MET VEEL PLEZIER
TE VOETBALLEN!



Voetbalvereniging Kleine Sluis organiseert 
voor  4, 5, 6 en 7 jarigen kaboutervoetbal.  

Dit is een mogelijkheid om de jong-
ste jeugd kennis te laten mak-

en met voetbal en ze te laten 
ervaren hoe leuk voetbal is. 

Samen plezier maken staat 
hierbij centraal. Wij willen 
dat onze minipupillen vol 
enthousiasme naar v.v. 
Kleine Sluis komen en weer 
reikhalzend uitzien naar 
een volgende keer. Dit zal 
gerealiseerd worden met tal 

van wisselende activiteiten 
zodat elke editie weer een  

uitdaging op zich is. 

Ons ‘nieuwe’ team bestaat uit mensen met 
passie voor sport, mensen met voetbal technische 

kennis zoals trainers, selectiespelers en mensen met 
een pedagogische achtergrond. Alles om de kwaliteit te 

waarborgen en het zelfvertrouwen van uw kind te stimuleren, 
met als uitgangspunt: ‘Om met veel plezier te voetballen!’

WAAROM KABOuTERVOETBAL?

Kaboutervoetbal SV Kleine Sluis wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het voetbalveld wordt 
een speeltuin waarin 

voetballen centraal staat.



Kaboutervoetbal zal 6x per jaar plaatsvinden, 3x in het 
voorseizoen en 3x in het naseizoen. De data worden 
kenbaar gemaakt middels digitale nieuwsbrieven, 
flyers, posters, de website, facebook en de  
nieuwsbrieven van de plaatselijke scholen.

Kabouter voetbal vindt plaats op het 
trainingsveld van v.v. Kleine Sluis West.

Voor voetbalschoenen/gympen 
en trainingskleren dient u zelf te 
zorgen. 

Deelname aan het kabouter-
voetbal is gratis, maar vooraf 
inschrijven is wel noodzakelijk.

Aanmelden kan via het inschrijf-
formulier op de website van v.v. 
Kleine Sluis onder het icoontje 
voetbal en dan kaboutervoet-
bal. Als u zich één maal heeft 
opgegeven krijgt u via de mail 
een uitnodiging als de volgende 
kaboutermiddag wordt gehouden. 

Namens de organisatie commissie,
Elles van Teulingen
Daniel Tacx
Jan Pieter van Kooten 
Dick Ruitenburg
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