
Uitnodiging Jeugdvoetbalkamp

11 t/m 13 juni 2021

Beste ouders/verzorgers,

Na goedkeuring van de gemeente zijn we blij om te mogen aankondigen dat het jaarlijkse voetbalkamp dit jaar

kan doorgaan! Deze 16e editie zal plaatsvinden in het weekend van vrijdag 11 t/m zondag 13 juni. Het kamp

wordt aangepast aan de dan geldende coronamaatregelen. Wat in ieder geval anders dan anders zal zijn, is dat

we niet bij Uchta overnachten. Alle deelnemers slapen en ontbijten thuis en melden zich daarna bij Uchta voor

de activiteiten.

Het kamp wordt georganiseerd op ons eigen sportpark en is voor de jeugdleden van JO8 t/m JO16. Gedurende

het kamp vinden diverse activiteiten plaats, variërend van voetbal tot amusement. We starten op vrijdagavond

met de sponsorloop en eindigen zondagmiddag met de prijsuitreiking. De precieze invulling van het programma

blijft onder voorbehoud en zullen we op een later moment bekendmaken. Ook zullen we tegen die tijd een

reglement opstellen rondom de actuele maatregelen (denk hierbij aan het gebruik van de kantine en

kleedkamers en het wel of niet toestaan van bezoekers op het sportpark). Voor de begeleiding tijdens de

activiteiten gaan we in eerste instantie een beroep doen op bestaande seniorenleden en JO19-spelers.

De eigen bijdrage voor deelname aan het kamp hebben we voor deze aangepaste editie verlaagd naar € 25,-

per kind. Wij willen je vragen op het bijgevoegde aanmeldformulier aan te geven of jouw kind zal deelnemen

aan het voetbalkamp. De aanmelding (incl. bijlages) dient uiterlijk zaterdag 24 april a.s. samen met de

eigen bijdrage in een gesloten envelop, voorzien van naam en team, ingeleverd te zijn bij de leider van het

team van jouw zoon/dochter. Uiteraard hebben wij begrip voor kinderen die vanuit geloofsovertuiging niet op

zondag aanwezig zijn. Gelieve dit aan te geven op het bijgevoegde aanmeldingsformulier.

Let op!

● Aanmelden na 24 april is vanwege organisatorische redenen helaas niet meer mogelijk.

● Alle deelnemers zijn verplicht om vrijdag 11 juni bij aankomst op het kamp een sponsorformulier in te

leveren. Inleveren van reeds ingezameld sponsorgeld is tijdens het voetbalkamp zelf niet mogelijk. De

deelnemers krijgen het formulier aan het einde van het kamp weer terug om het geld op te halen.

● De formulieren én het opgehaalde geld dienen vervolgens uiterlijk zaterdag 26 juni ingeleverd te zijn bij

de leider van het team van jouw zoon/dochter. Deze dragen dit over aan de organisatie van het kamp.

Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn dan vernemen wij dat uiteraard graag.

Sportieve groet,

Organisatie Voetbalkamp v.v. Uchta

Helma Janssen, Ad van de Kolk, Dirk Verwoert, Youri Romein, Haye de Vries en Mick Schuiling
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Voetbalkamp v.v. Uchta

11 juni t/m 13 juni 2021

Aanmeldformulier deelnemers voetbalkamp 2021

Naam speler: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Leeftijd: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Team: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefoonnummer in geval van nood: ………………………………………………………………………………………………………………………….

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Maat t-shirt: ………………………………………………………………………………………………………………………….

O
Ja, mijn zoon/dochter komt naar het voetbalkamp en zal gebruikmaken van het

volledige programma.

O
Ja, mijn zoon/dochter komt naar het voetbalkamp maar is zondag afwezig i.v.m.

geloofsovertuiging of een andere reden.

O
Nee, mijn zoon/dochter zal niet deelnemen aan het voetbalkamp.

Evt. reden: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Indien uw zoon/dochter gebruik maakt van medicijnen of wanneer er sprake is van andere voor ons

belangrijke situaties van medische aard (bijvoorbeeld een allergie, ADHD of epilepsie) dan

vernemen vernemen wij dat graag.

O
Ja, mijn zoon/dochter gebruikt medicijnen of heeft andere klachten van medische aard

waar de organisatie rekening moet houden (graag toelichten)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Deze formulier dient samen met de eigen bijdrage uiterlijk 24 april in een gesloten envelop, voorzien van

naam en team, ingeleverd te worden bij de leider van het team van jouw zoon/dochter.
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