
 

Opgaveformulier Voetbalkamp 2022 

VV Slekker Boys 

 
Komende zomer organiseert VV Slekker Boys wederom het voetbalkamp.  

Ditmaal in een nieuw jasje! Wij blijven namelijk op de voetbalclub en er 

komen grote activiteiten aan! (Denk hierbij aan Toverland, Stormbanen en laser 

gamen in het bos) 

Het kamp is bedoeld voor de jeugdteams JO7 t/m JO19 

Het kamp is van zondag 24 juli t/m vrijdag 29 juli 2022! 

Schrijf je snel in want VOL = VOL  

Wat is er allemaal nieuw?  

➢ We blijven dit jaar op de Slek 

➢ We slapen dit jaar in tenten  

➢ Je mag een vriendje/vriendinnetje of broertje/zusje meenemen maar let op! 

Leden krijgen voorrang.  

➢ Er zijn grote nieuwe activiteiten 

Wat zijn de kosten voor het kamp?  

Leden betalen €120 euro zijn voor een volledige week. 

Niet-leden betalen €140 euro voor een volledige week. 

Volgende kinderen uit hetzelfde gezin krijgen €20 euro korting op de prijs. 

Betaling: 

Het totale geldbedrag overmaken op  IBAN nr: 

NL66 RABO 0142 0162 76  t.n.v.  VV Slekker Boys 

Onder vermelding van  ‘voetbalkamp 2022 en noteer de naam van uw kind’. 

 

Ook kan u kiezen voor een eenmalige automatische incasso door de club. 

Deze zal eind juni plaats vinden. Met het aanvinken van het vakje op het formulier, geeft 

u toestemming voor de eenmalige incasso door de club. 

 

Let op! Bij een annulering worden gemaakte vaste kosten (slaapplaats, reservering 

activiteit etc.) niet meer terugbetaald. 

Voor vragen: Kevin Heijthuijzen 06-19832814 / Darnisha Sewbaransingh 06-39557241 

Of mailen naar jeugdkamp@slekkerboys.nl 

  

mailto:jeugdkamp@slekkerboys.nl?subject=Slekker%20Boys:%20Jeugdkamp%20Slekker%20Boys%20&body=%20...%20Onderstaand%20mijn%20gegevens%20%0D%0ANaam:%20%0D%0ATeam%20%20:%20%0D%0AVraag%20:%20%20%0D%0A%20%0D%0A%20Wij%20zullen%20z.s.m.%20reageren%0D%0ASlekker%20Boys%20jeugkamp


 

Inschrijfformulier Voetbalkamp 2022 

Voor- en achternaam: ___________________________________________________ 

☐  Lid   ☐  Geen lid* 

*invullen als je geen lid bent  

Vriendje/vriendinnetje of broertje/zusje van (omcirkel) _____________________ 

Geboortedatum: ________________________________________________________ 

Straatnaam + huisnummer: ______________________________________________ 

Postcode + woonplaats: _________________________________________________ 

E-mailadres: ___________________________________________________________ 

Noodnummer: __________________________________________________________ 

(nummer waarop we u kunnen bereiken tijdens de kampweek) 

Reservenummer: _______________________________________________________ 

(In geval van geen gehoor op het noodnummer) 

Zwemdiploma: ☐  Geen diploma    ☐  A diploma    ☐  B diploma    ☐  C diploma  

Allergieën: _____________________________________________________________ 

Medicijnen: ____________________________________________________________ 

Bijzonderheden eten: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Betaling: 

☐  Ik kies om zelfstandig het verschuldigde bedrag over te maken naar de club op het 

eerder vernoemde rekening t.n.v.  VV Slekkerboys.  

☐ Ik machtig hierbij VV Slekkerboys om eenmalig het verschuldigde bedrag te 

incasseren. (alleen voor leden) 

Aankruisen wat van toepassing is. 

Overnachting:  

☐ Ik blijf overnachten op de voetbalvereniging 

☐ Ik blijf thuis overnachten en ben iedere ochtend om 9:00 op de voetbalclub en wordt 

iedere avond om 23:00/00:00 opgehaald. 

Overige opmerkingen: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Naam ouder: ___________________________________________________________ 

Handtekening ouder: ____________________________________________________ 

Het opgaveformulier dient u in te leveren bij het onderstaande adres: 

* Darnisha Sewbaransingh            Herderstraat 24  6101 VK Echt 


