Beste Spelers/ ouders en of verzorgers,

Roermond 14-4-2019

Net als voorgaande jaren staat ook dit jaar weer ons jeugdvoetbal-kamp op de kalender. Deze editie vindt plaats van Donderdag 30 tot
en met vrijdag 31 Mei 2019.
Voor degene die het niet meer weten of die er dit jaar voor het eerst bij zijn, volgt een korte uitleg.
Het jeugdvoetbal-kamp wordt georganiseerd op ons eigen Sportpark De Wijher en is dit jaar voor de jeugdleden vanaf de JO8 t/m JO15
mogen hier aan mee doen.
Gedurende het kamp zullen diverse sport/ spelactiviteiten plaatsvinden die allemaal met voetbal te maken hebben. En ook het inmiddels
alom bekende voetbaltoernooi zal niet ontbreken.
Het grootste gedeelte van de kosten voor het kamp wordt betaald door SVC2000. Om de overgebleven kosten te betalen, vragen wij een
eigen bijdrage van €27,50 per kind.
Daarnaast kunnen we het voetbalkamp niet organiseren zonder de hulp van ouders. De meesten van u zullen zich de gezelligheid en
saamhorigheid tijdens deze dagen herinneren, dus we hopen ook dit jaar weer op een grote opgaaf van vrijwilligers.
De taken voor de vrijwilligers zijn zeer uiteenlopend. Te denken valt aan: begeleiden bij de spelactiviteiten, nachtdienst, slaapdienst in de
tenten, hulp bij het klaarzetten van het ontbijt/lunch, bereiden van gezonde snacks, etc.
Wij willen u vragen op het bijgevoegde aanmeldingsformulier aan te geven of uw kind zal deelnemen aan het voetbalkamp en uiteraard
of u als ouder/ verzorger bereid bent om te helpen.
Het “Aanmeldingsformulier deelnemers” (bijlage A) dient uiterlijk Maandag 20 MEI 2019 samen met het “Aanmeldingsformulier
vrijwilligers” (bijlage B) én de eigen bijdrage van € 27,50 per kind en of ouder in een gesloten envelop, voorzien van naam en team,
ingeleverd te zijn bij de leider van het team waarin uw Zoon/ Dochter voetbalt of bij Caroline Janssen, Danny Eijkelhardt, Hans Coenen
en of Huub Janssen.
Let op!
Aanmelden na deze datum is vanwege organisatorische redenen helaas niet meer mogelijk.
Lees voorafgaand het voetbalkamp-reglement goed door (bijlage C).
De Spelers moeten meenemen:
Slaapzak en evt warme deken
Kussen
Luchtbed
Bord, Beker en Bestek + theedoek (om af te drogen)
Sportkleding + Scheenbeschermers
Voetbalschoenen
Sportschoenen
Slippers
Schoon ondergoed
Sokken (paar sets)
Zwemkleding
Handdoeken om te douchen
Toiletartikelen (Shampoo/ douchegel, tandenborstel, tandpasta)
Kleding die een beetje vuil mag worden
Muggenstift + Zonnebrandcreme + Petje
Ivm activiteiten ‘s avonds, zorg voor warme kleding ( Jas, trui, fleece vest, lange broek, etc)
Kopie van een paspoort of ID-bewijs
Medicijnen of andere noodzakelijke spullen (kindgebonden)
Eventueel : Regenkleding
Eventueel : Zaklamp
Ook de begeleiding zal op luchtbedden slapen en zal dus dezelfde spullen moeten meenemen.
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Voetbalkamp SVC2000 Bijlage C

Reglement Voetbalkamp SVC2000
Om het voetbalkamp zo goed en leuk mogelijk te laten verlopen hebben we een aantal regels
opgesteld waar iedereen zich aan dient te houden. Lees de regels vooraf even door zodat iedereen
weet wat er van hem/haar wordt verwacht:
•

Tassen (incl. kleding) blijven gedurende het voetbalkamp in de aangewezen Tenten/
kleedkamers.

•

Het meenemen van snoep, energie-/powerdrankjes (redbull, bullit, goldenpower etc.) is niet
toegestaan en deze zullen dan ook worden ingenomen indien we deze aantreffen.

•

Eten en drinken in de tenten is niet toegestaan, ter voorkoming dat er geknoeid wordt op
andermans spullen.

•

Restanten van etenswaren en lege flesjes/blikjes, worden in de Prullenbakken een of
gereed staande containers gedaan en niet op de grond, dus houd het sportpark schoon.

•

De organisatie van het voetbalkamp kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor zoek geraakte goederen.

•

Mobiele telefoons zijn dit weekend niet toegestaan, het organisatieteam is het hele
weekend bereikbaar voor evt. noodgevallen.

•

Net zoals thuis, wordt er ook op het voetbalkamp niet met etenswaren gegooid of geknoeid.

•

Na het ontbijt/lunch/avondeten ruimt iedereen zijn of haar eigen spullen op en gooit het
afval in de gereed staande containers.

•

We gaan ervan uit dat iedereen zich gedraagt volgens de normale regels. Bij herhaaldelijk
waarschuwen worden de ouders van de betreffende deelnemer ingelicht en zullen
maatregelen worden genomen.

•

Maar, de belangrijkste regel is: VEEL PLEZIER HEBBEN MET ELKAAR.
Laten we er met z’n allen een leuk, sportief en geslaagd voetbalkamp van
maken!
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Aanmeldingsformulier deelnemers voetbalkamp:
Naam speler: ……………………………………………………………………………………………
Leeftijd: ………………………………………………………………………………………………….
Team/ Elftal: ….…………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer in geval van nood: ..........................................................................................
E-mail: ........................................................................................................................................
O Ja, mijn zoon/dochter komt naar het voetbalkamp en zal gebruik maken van het volledige programma.
O Ja, mijn zoon/dochter komt naar het voetbalkamp maar zal niet blijven slapen.
O Nee, mijn zoon/dochter zal niet deelnemen aan het voetbalkamp.
Indien uw zoon/dochter gebruik maakt van medicijnen of als er sprake is van andere voor ons belangrijke situaties van
medische aard (bijvoorbeeld een allergie, ADHD of epilepsie) dan vernemen vernemen wij dat graag door dit onderstaand
aan te geven.
O Ja mijn zoon/dochter gebruikt medicijnen of heeft andere klachten van medische aard waar de organisatie rekening moet
houden (graag toelichten)

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Deze lijst dient samen met “Aanmeldingsformulier vrijwilligers” (Bijlage B) én de eigen bijdrage uiterlijk
20 Mei in een gesloten envelop, voorzien van naam en team, ingeleverd te worden bij de leider van het
team van uw zoon/dochter.

Voetbalkamp SVC2000 Bijlage B
Aanmeldingsformulier vrijwilligers voetbalkamp:
Naam ouder:………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ouder/ verzorger van:……………………………………………………………………………..…………………………………………….
Team/ Elftal:………………………………………….……………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer in geval van nood:……………………………………………………………………………………………………………
E-mail:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Deze lijst dient samen met “Aanmeldingsformulier deelnemers” (Bijlage A) én de eigen bijdrage uiterlijk 29
april in een gesloten envelop, voorzien van naam en team, ingeleverd te worden bij de leider van het team
van uw zoon/dochter.
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