
bij SV Schalkhaar met SVS Passend Voetbal



SV Schalkhaar vindt het belangrijk dat ieder kind op zijn of haar eigen niveau kan sporten
en bewegen. Ieder kind moet de kans krijgen zijn of haar talent te ontwikkelen en het 
plezier van bewegen ontdekken.

SVS Passend Voetbal is een voetbalteam dat zich richt op kinderen van 6 t/m 12 jaar met een 
prikkel ververwerkings stoornis, zoals ASS of AD(H)D. Kinderen die om verschillende redenen niet 
meekomen binnen het reguliere voetbal, maar niet thuishoren bij het G-voetbal.

Deze kinderen hebben soms gewoon wat meer hulp nodig bij het ontwikkelen van hun talenten. 
SV Schalkhaar biedt hen deze hulp met trainingen in een klein team met veel structuur en veilig-
heid. Onder leiding van ervaren trainsters zijn de kinderen lekker in beweging, ontwikkelen ze hun
voetbalkwaliteiten en leren ze samen te werken.

Kom gerust een keer kijken en ervaar of het ook wat voor jou(w kind) is!

Wanneer : iedere woensdag van 18.00 tot 19.00 uur
 (m.u.v. de winter- en zomerstop)

Waar : Sportpark de Horsterhoek, Horsterhoekweg 9 in Schalkhaar
Contact : ledenadministratie@svschalkhaar.nl
Informatie : www.svschalkhaar.nl/voetbal/svs-onbeperkt/

SV Schalkhaar vindt het belangrijk dat ieder kind op zijn of haar eigen niveau kan sporten
en bewegen. Ieder kind moet de kans krijgen zijn of haar talent te ontwikkelen en het 
plezier van bewegen ontdekken.

SVS Passend Voetbal
prikkel ververwerkings stoornis, zoals ASS of AD(H)D. Kinderen die om verschillende redenen niet 
meekomen binnen het reguliere voetbal, maar niet thuishoren bij het G-voetbal.

Deze kinderen hebben soms gewoon wat meer hulp nodig bij het ontwikkelen van hun talenten. 
SV Schalkhaar biedt hen deze hulp met trainingen in een klein team met veel structuur en veilig
heid. Onder leiding van ervaren trainsters zijn de kinderen lekker in beweging, ontwikkelen ze hun
voetbalkwaliteiten en leren ze samen te werken.

Kom gerust een keer kijken en ervaar of het ook wat voor jou(w kind) is!

Wanneer :

Waar :
Contact :
Informatie :

bij SV Schalkhaar met SVS Passend Voetbal


