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Informatiebrief voor ouders / verzorgers 

C.S.V. Oranje Blauw organiseert een voetbalkamp op 15, 16 en 17 juni 2018 voor de JO6tmJO13 

pupillen. 

Uw kind is als speler van de JO6 t/m JO13 van harte welkom op het voetbalkamp 2018! We slapen in 

grote tenten op de velden van Oranje Blauw. Er zijn veel  leuke activiteiten georganiseerd die zijn 

afgestemd op de leeftijd van uw kind. De mogelijkheid bestaat niet te blijven slapen (23.00 uur 

ophalen) en de volgende ochtend weer aan te sluiten (7.30 uur brengen). Mochten kinderen 

heimwee krijgen of ziek worden, dan nemen wij natuurlijk direct contact met u op. Kinderen kunnen 

enkel in overleg met de organisatie  tussendoor worden opgehaald. De organisatie is ten aller tijde 

bereikbaar voor u. Het  is belangrijk dat u alle contactgegevens opgeeft bij de inschrijving. 

Contactpersoon Margreet van Putten 0646113384 / margreet1994@hotmail.com 

Tevens willen wij u er graag op wijzen dat deze activiteiten door vrijwilligers worden georganiseerd 

maar dat we dit zonder uw hulp niet kunnen. Vind u het leuk, en heeft u de mogelijkheid om als 

ouder/verzorger te helpen bij de verschillende activiteiten? Geef dit dan aan op het 

inschrijfformulier. Wel wordt van u verwacht dat u na de activiteiten weer naar huis gaat. Douchen 

gebeurt per team onder toezicht van twee moeders van de activiteitencommissie. Ouders kunnen 

niet bij hun kinderen in de tent blijven slapen, tenzij zij zich hebben aangemeld voor de slaapdienst. 

Bijzonderheden 

Zijn er bijzonderheden zoals; allergieën, medicijngebruik, dieetwensen, zaken vanuit 

geloofsovertuiging? Geeft u dit dan duidelijk aan op het inschrijfformulier zodat wij er rekening mee 

kunnen houden. 

Voor  het verblijf van 3 dagen vragen wij een vergoeding van € 15,00. Dit is inclusief het eten en 

drinken. 

U kunt het inschrijfformulier -  inclusief de betaling - in een gesloten enveloppe inleveren bij de 

trainer/leider van uw team vóór 25 mei.  

Graag zien we jullie op vrijdag 15 juni, vanaf 19.00 uur zijn jullie van harte welkom! 

Met sportieve groet, 

 

 

 

 



 

 

 

Inschrijfformulier                             LET OP: INLEVEREN VÓÓR 25 MEI 2018 

Voornaam:  ………………………………………………..   
Achternaam:  ……………………………………………….. 
Team:   …………….................................... 
Leeftijd:  …....... jaar 
Allergie:  nee  /  ja, namelijk………………………………………… 
Medicijngebruik: nee  /  ja, namelijk.. ……………………………………… gebruik:………………………………….. 
Bijzonderheden: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Ik  
o blijf bij oranje blauw in de tent slapen  
o slaap thuis 
 
Contactgegevens ouders/verzorgers 

Naam:   ……………………………………………… 
Telefoonnummer 1:  ……………………………………………… 
Telefoonnummer 2: ……………………………………………… 
Adres:                .…………………………......................................................................................... 
E-mailadres:  ……………………………………………… 
 
Meehelpen ouders/ verzorgers 

- Ja, ik wil graag helpen tijdens het kamp!           

o Opbouw kamp vrijdagmiddag (12.00-19.00 uur of een deel hiervan) 
o Toernooi vrijdagavond (19.00-23.00 uur) 
o Slaapdienst vrijdag (23.00-07.30 uur) 
o Voetbalacademie zaterdagochtend (07.30 -12.00 uur) 
o 6 kamp zaterdagmiddag (12.00-16.30 uur) 
o Douchen en eten (16.30 uur-18.00 uur) 
o Spooktocht zaterdagavond (17.30-23.00 uur) 
o Slaapdienst zaterdag (23.00-07.30 uur) 
o Spelactiviteit zondagochtend (07.30-12.00 uur) 
o Afbouw en opruimen kamp zondagmiddag (12.00-14.30 uur) 

 
- Nee, ik help liever niet mee. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ik ga op kamp en ik neem mee 

 Luchtbed 
 Slaapzak 
 Toiletspullen 
 Zwemkleren 
 Voetbalkleren 


