
 

Stage te Saint Hubert 2017 

 
Datum: van vrijdag 30 juni 2017 om 9 uur (mogelijkheid om te overnachten vanaf 
donderdagavond) tot zondag omstreeks 15 uur. 

Plaats: Saint Hubert (België) 

Het aantal stagiaires is gelimiteerd tot 50  

 

De mythische stage van Saint Hubert recidiveert! 

De BJF heeft, in het kader van de FITF, heeft weergenomen en blijft stages te organiseren. 

Net als vorig jaar, de stad Saint Hubert biedt aan de Benelux Jachthoornfederatie (BJF) de traditie van 
de stages van Saint Hubert te vervolgen.  

De stage van Saint Hubert zal doorgaan in gerenoveerde gebouwen van de “Centre de Dépaysement 
et de Plein Air” te Saint Hubert.  

De stagiaires en de monitoren worden uitgenodigd om op zaterdagavond een concert te presenteren.  

Bijzondere aandacht en inspanning zal worden besteed aan de pedagogie om te zorgen voor een 
gestructureerde aanpak die reële vooruitgang garandeert. De klassen worden gelimiteerd tot 
maximum 5 stagiaires. 

François de Radzitzky 
Mail : franderad@hotmail.com – Mobile : +32 475 61 84 12 

BJF – Benelux  Jachthoornfederatie  
FITF – Fédération Internationale des Trompes de France 

 

 



 
Algemene Voorwaarden 

Een enkele fiche per deelnemer. 
Als het aantal stagiairs bereikt is, kan de organisatie de inschrijvingen afsluiten. De deelnemers die al 
betaald hebben maar die jammer genoeg niet zouden kunnen deelnemen aan de stage, door het te 
grote succes, zullen terugbetaald worden.  
De inschrijving wordt gevalideerd na ontvangst van de totale som.  
De dranken zijn betalend.  
In geval van afwezigheid van de stagiair zal de som niet terugbetaald worden.  
Dieren zijn niet toegelaten, behoudens na uitdrukkelijk akkoord van de organisatie.  
Het verblijf wordt gedekt door Uw eigen verzekering “Burgerlijke aansprakelijkheid”. 
Iedere deelnemer neemt deel aan al de lessen die in het programma zijn voorzien en verbindt zich 
ertoe om het programma te eerbiedigen, onder andere: de uren van de maaltijden, de lessen, de 
slaapplaatsen die aangegeven werden, de omgeving te respecteren enz….  

 

 

 

 

 

 

 

Praktische informatie! 

Prijs: 200€ voor de FITF leden – 225€ voor de anderen. De betaling geldt als inschrijving! 
Op de bankrekening: IBAN = BE27 3600 1778 6873 / BIC = BBRUBEBB van de vzw Benelux Jachthoorn federatie. 
Inschrijvingsadres: Bénédicte Dumont de Chassart, Rue au Bois 2 te 1476 Houtain-Le-Val 
Inlichtingen en GSM nummer gedurende de stage: Bénédicte Dumont de Chassart 
 +32 474 81 74 75  
E-mail adres : bjf.ftb@gmail.com   
Te voorzien: handdoeken, beddengoed wordt voorzien.  
Adres van de stage: « Centre de dépaysement et de plein air de Saint-Hubert », rue du Parc, 1 - 6870 Saint-Hubert 
(http://users.skynet.be/cdpasainthubert/) (op de binnenplaats, achter de basiliek) 
Begin van de stage: vrijdag 30 juni om 9 uur (mogelijkheid om donderdagavond 29 juni aan te komen: verplichting om te 
verwittigen, toeslag: 30€) 
Einde van de stage: zondag 2 juli 2017 rond 15 uur. 
 



 

Inschrijvings formulier voor de stage te  
Saint Hubert 2017 

Van 30 juni tot 2 juli 2017 
Terug te sturen aan Bénédicte Dumont de Chassart : 

Rue au Bois 2 à 1476 Houtain-Le-Val / bjf.ftb@gmail.com / +32 474 81 74 75 

 

Naam: ...................................................................................................................................... 

Voornaam: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Stad: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer en/of GSM: …………………………………………………………………………………………… 

Geboorte datum: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Groep/Vereniging: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

FITF categorie: ……………………………………N° lidnummer : ……………………………………….…………………. 

E-mail adres: ……………………………………………………………… @ .................................................. 

 

Algemene Voorwaarden 
 
Een enkele fiche per deelnemer. 
Als het aantal stagiairs bereikt is, kan de organisatie de inschrijvingen afsluiten. De 
deelnemers die al betaald hebben maar die jammer genoeg niet zouden kunnen 
deelnemen aan de stage, door het te grote succes, zullen terugbetaald worden.  
De inschrijving wordt gevalideerd na ontvangst van de totale som.  
De dranken zijn betalend.  
In geval van afwezigheid van de stagiair zal de som niet terugbetaald worden. Dieren 
zijn niet toegelaten, behoudens na uitdrukkelijk akkoord van de organisatie.  
Het verblijf wordt gedekt door Uw eigen verzekering “Burgerlijke aansprakelijkheid”. 
Iedere deelnemer neemt deel aan al de lessen die in het programma zijn voorzien en 
verbindt zich ertoe om het programma te eerbiedigen, onder andere: de uren van de 
maaltijden, de lessen, de slaapplaatsen die aangegeven werden, de omgeving te 
respecteren enz. 
Ik kom reeds donderdagavond aan.  ja/nee  (toeslag 30€) 
 
 
 
Datum: …………………. Handtekening: …………………………………………. 
 
      (van de ouders voor minderjarige) 
 


