
 

G-sportaanbod - zomer 2020 - Neteland Sport 
 

 

G-SPORT-3-DAAGSE IN VORSELAAR 

In samenwerking met G-sport Vorselaar vzw organiseert Neteland een uitdagende sportdriedaagse 
met een gevarieerd aanbod aan sporten.  
 
Programma  
 

 Dag 1: 19/08 Dag 2: 20/08 Dag 3: 21/08 

Voormiddag • Voetbal 

• Basketbal 

• Badminton 

• Tennis 

• Footbalfun 

• The strongest 
team  

• Bunkerbal  

Namiddag • Beachvolleybal 

• Handbal 

• Archerytag 

• Tagrugby 

• Minigolf 

• Zwemmen in 
het Netepark 

 

• Archerytag = vorm van boogschieten 

• Tagrugby = contactloze variant van rugby 

• Footbalfun = 8 voetbalattracties in doorschuifsysteem 

• The strongest team = samenwerkingsestafettespelen 

• Bunkerbal = Variant van honkbal 
 
 
Data: 19, 20 en 21 augustus 
 
Plaats: Sportcentrum ‘De Dreef’, Oostakker 1 , 2290 Vorselaar 
 
Doelgroep: Sporters tussen 6 en 18 jaar met een verstandelijke of fysieke beperking of een 
psychische kwetsbaarheid 
 
Prijs: 5 euro per halve dag 
 
Activiteit: van 9.00 tot 16.00 uur  met mogelijkheid tot vooropvang vanaf 8.30 uur en naopvang tot 
16.30 uur 

 
Info en inschrijven 
Op voorhand inschrijven is verplicht en kan via Vrije Tijd Olen, online vanaf 2 mei om 9.00 uur en vanaf 
4 mei 9.00 uur aan het loket van Vrije Tijd. Voor meer info kan je bij hen terecht.  
 

Vrije Tijd Olen 
Sociaal huis, lichtaartseweg 9, 2250 Olen 
Tel: 014 27 94 22, vrije.tijd@olen.be 

 

A. Registreer je gezinsaccount en kinderen: 

1) Ga naar http://olen.ticketgang.eu  

2) Maak je gezinsaccount aan: 

http://olen.ticketgang.eu/


a. klik op de knop ‘REGISTREER ALS GEZIN’ 

b. Kies een login en paswoord 

c. Vul de contactgegevens van je account in. 

d. Vink aan dat je akkoord gaat met de Algemene voorwaarden  

    Je gezinsaccount is aangemaakt! 
 

3) Registreer de kinderen van je gezin: 

a. Registreer een kind door te klikken op de knop ‘NIEUW’ (rechts op het scherm). 

b. Vul alle nodige info in en herhaal deze stappen voor elk kind van je gezin.  

      Je kinderen zijn geregistreerd onder de gezinsaccount! 
 

B. Schrijf je kinderen in en betaal online: 

1) Schrijf je kinderen in voor het evenement van je keuze: 

a. Klik op de knop ‘INSCHRIJVINGEN’’. 

b. Klik het evenement aan waarvoor je wil inschrijven  

en klik op ‘KOOP’’ (links op het scherm). 
c. Selecteer per kind alle data waarvoor je wil inschrijven. 

d. Controleer je inschrijvingen op het betaaloverzicht en klik op ‘BETAAL’ 

 
2) Je kan nu snel en eenvoudig online betalen met je: 

● debetkaart (normale bankkaart van je bank): 

● online home banking pakket:  

● credit card: 

 
! Na de betaling kan je onmiddellijk je inschrijvingslijst afdrukken. De inschrijvingslijst 
wordt ook naar je mailadres verzonden.  
 

Wat met een vrijetijdskaart 
Indien je beschikt over een vrijetijdskaart of vrijetijdspas kan je aan een verminderd tarief deelnemen. 
Hiervoor dien je contact op te nemen met je eigen gemeente. Zij dienen dit dan door te geven aan het 
Lokaal bestuur Olen, vervolgens wordt deze tariefbepaling gekoppeld aan je gezinsaccount en kan je 
nadien inschrijven aan een verminderde prijs. Maak tijdig je account aan en doe deze aanvraag ruim 
op voorhand. Op die manier kan je inschrijven bij de start van de online inschrijvingen.  
 
Dienst Vrije Tijd Grobbendonk    014 50 70 07 
Dienst Sport, Jeugd en evenementen Herentals  014 21 21 86 
Dienst Vrije tijd Olen     014 27 94 22 
 
Terugbetaling en annulering  
Je kan tot 1 week voor de start van de activiteit annuleren. Je betaalt dan een administratieve kost 
van 10 euro. Als je later annuleert, is er geen terugbetaling mogelijk zonder geldig 
afwezigheidsattest.  Bezorg dit attest ten laatste 5 dagen na je afwezigheid aan Vrije Tijd Olen. Bij 
een geldig doktersattest wordt het volledig bedrag terugbetaald. 
 
Indien de activiteiten wegens coronamaatregelen niet zou kunnen doorgaan wordt het volledig 
bedrag terugbetaald. Vergeet zeker je rekeningnummer niet aan te vullen in je accountgegevens voor 
een vlotte terugbetaling.  
 
 



Neteland is een samenwerkingsverband tussen vijf gemeentes, bij vragen kan je terecht in je eigen 
gemeente:   
 
Dienst Vrije Tijd Grobbendonk     014 50 70 07 
Dienst sport, jeugd en evenementen Herentals  014 21 21 86 
Loket Vrije Tijd Herenthout, sport   014 51 62 06 
Vrije Tijd Olen      014 27 94 22 
Vrije Tijd Vorselaar     014 50 71 13 
 
 

 


