
Jeugdkamp 2019! 

 
 

Beste ouders/verzorgers en pupillen, 

 

Na  een geslaagd klein jeugdkamp in 2018 willen wij ook dit jaar een klein jeugdkamp organiseren. 

Op 21 en 22 juni 2019 zal dit kamp plaatsvinden voor de JO-8 t/m JO-12. Het thema is nog 

even een verrassing maar zal zeker iets met voetbal te maken hebben !  

 

Dit jaar overnachten wij in de kleedkamers van Vios. Er zullen ook nu weer allerlei activiteiten 

georganiseerd worden die in relatie staan met het thema. Ook zal er ruimte zijn voor voetbal. 

Vanzelfsprekend zal er goed voor uw kind(eren) gezorgd worden.  

 

Wij willen de kinderen graag ontvangen op vrijdag 21 juni 2019 om 15.45 uur bij VIOS. Dan 

kunnen we beginnen met het uitleggen van de regels. De kinderen krijgen dan ook te horen bij 

welke vaste begeleider zij dit kamp zullen horen. Daarna kan het kamp beginnen. 

 

Voor de twee dagen zal er een eigen bijdrage worden gevraagd van €12,50. Gelieve deze te 

voldoen bij de trainer/leider van het team samen met het opgavenstrookje dat u natuurlijk 

volledig invult. 

 

Gelieve het opgavenstrookje in te leveren vóór zaterdag 8 juni 2019  bij de trainer/leider van 

het elftal. Wordt het strookje na deze datum ingeleverd, dan kan uw kind helaas niet meer 

mee op kamp!  

 

Wij zijn nog op zoeken naar een aantal ouders die mee willen helpen bij de organisatie van het 

kamp. Ook graag wat moeders die willen blijven slapen voor de meiden onder ons. 

 

Hopende op een groot aantal deelnemers en met vriendelijke groet, 

 

Namens de organisatie, 

Arnaud Velthoen  Tel 06-12913227 

Marion Pol            Tel 06-23796617 

Manon van der Waals Tel 06-12445866 

Robbert de Beer Tel 06-36550783 

--------------- Hierlangs afknippen--------------------------Hierlangs afknippen---------------------- 

Naam: 

Voornaam: 

Telefoonnummer (evt. ook mobiel): 

Elftal: 

Email adres :  

Kan vrijdag of Zaterdag helpen?,  geef de dag of dagdeel op :  

Handtekening i.v.m. AVG wetgeving:  

 

Gaat  wel  /  niet mee    
Graag doorhalen wat niet van toepassing is.Ook als je niet komt graag even aangeven. Op deze manier weten we zeker dat 

we niemand vergeten 


