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Herfst mini-kamp s.v. Houtwijk jeugd
Beste Ouders / (Jongens)
In de herfstvakantie woensdag 18 en donderdag 19 oktober willen wij een Mini-kamp organiseren voor
de (JO15) C, (JO13) D, (JO11) E en (JO09) F jeugd van s.v. Houtwijk op ons voetbal complex.

Wat houdt een Mini-kamp in?
Tijdens het mini-kamp, van twee dagen, houden wij op woensdag 18 oktober een open-dag, waarbij
ook je vriendjes en vriendinnetjes van harte welkom zijn. Deze middag worden er allerlei
sportactiviteiten georganiseerd.
Woensdagavond worden er spellen gespeeld en gaan wij mogelijk bingoën. Tevens wordt er in de
commissie kamer en bestuurskamer overnacht en voor degene die dat niet willen of mogen bestaat
uiteraard de mogelijkheid om thuis te gaan slapen en de volgende ochtend weer aan te sluiten.
Op donderdag 19 oktober, worden er allerlei andere activiteiten georganiseerd en gaan we zwemmen
met de deelnemers van het minikamp.
Op woensdag verzamelen wij om 11.00 uur en zal het feest op donderdag, na het diner, omstreeks 19.00
uur weer afgelopen zijn.

Wat zijn de kosten van dit mini-kamp
Om enigszins in de kosten tegemoet te komen is de eigen bijdrage slechts € 12,00 voor beide dagen.
Van de eigen bijdrage en een bijdrage van de vereniging wordt zorg gedragen voor het ontbijt op de
donderdag, de lunch op woensdag en donderdag, het diner op woensdag en donderdag en de limonade
tussendoor. Indien je alleen aan de open-dag wilt deelnemen is er geen eigenbijdrage verschuldigd.

Wat voor spullen moet ik meenemen
Slaapspullen (luchtbed/slaapzak etc.), douche spullen, toiletspullen, zwemkleding en voetbal- en
sportkleding voor twee dagen en het belangrijkste: een goed humeur.

Hoe en wanneer kan ik mij opgeven
Door onderstaand strookje samen met de eigen bijdrage in te leveren op uiterlijk op maandag 9 oktober
2017 bij je leider, Renate Kessels of Nico van Lieshout. Ingeval van bijzonderheden (medicijnen) dit
gaarne even onder het strookje vermelden.
Hulpouders
Om dit minikamp de laten slagen zijn we op zoek naar hulpouders, die ons kunnen ondersteunen tijdens
de activiteiten. Wij hopen dat jullie beschikbaar zijn tijdens deze dagen/dagdelen. Wilt u dit aangeven
op het antwoordstrookje.

Met vriendelijke groet,
Jeugdcommissie s.v. Houtwijk
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Antwoordstrookje
Lever dit strookje in voor maandag 9 oktober inclusief €12,- eigen bijdrage

Naam: …………………………….
Elftal:……………………………..
Telefoon nr:………………………

Komt op woensdag en donderdag naar het mini-kamp en blijft wel / niet slapen (Doorhalen wat niet van
toepassing is)

Mijn kind kan wel/niet mee zwemmen. Mijn kind is wel/ niet in bezit van een zwemdiploma. (Doorhalen wat
niet van toepassing is). Kunt u aangeven welke zwemdiploma’s uw kind bezit ………………………………….

Belangrijke wetenswaardigheden:……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening Ouder voogd:
…………………………………..

Ouder van …………………. komt graag helpen tijdens het minikamp.
Naam ouder:……………………………….
Telefoonnummer:………………………….
Mailadres:…………………………………

□ woensdag 18 oktober van 13.00 tot 17.00 uur tijdens de sportactiviteiten
□ woensdag 18 oktober van 17.00 tot 19.00 uur tijdens het avondeten.
□ donderdag 19 oktober van 9.00 tot 11.30 uur tijdens de speurtocht
□ donderdag 19 oktober van 13.00 tot 15.30 uur tijdens het zwemmen
□ donderdag 19 oktober om 13.00 uur en 15.30 uur brengen/ halen van kinderen naar en van het
zwembad. Ik kan ……… kinderen vervoeren in mijn auto.

□ donderdag 19 oktober van 17.00 tot 19.00 uur tijdens het avondeten.

