
Van Bragt Pupillen Tentenkamp 2023 
Thema: WK LEEUWINNEN 

 
Aan alle enthousiaste leiders, 
 
Dit jaar organiseren wij het Pupillen Tentenkamp 2023. 
Dit zal plaats vinden op woensdag 17 mei vanaf 16.00 uur, donderdag 18 mei 
(Hemelvaartsdag) en vrijdag 19 mei 2023 met de afsluiting rond 14.00 uur. 
 
Wij willen vragen of je bereid bent om dit jaar als leider deel te nemen. Wel zoeken wij 
leiders die ook daadwerkelijk de drie dagen aanwezig kunnen zijn i.v.m. 
herkenning van de leiders door de pupillen. De kosten om mee te doen zijn 25 euro. 
Dit bedrag dient vooraf betaald te worden. De consumpties tijdens het tentenkamp zijn 
hierbij inbegrepen. Ook ontvang je een tegoedbon voor extra consumpties overdag. 
 
Slapen 
Wij zijn afhankelijk van het gebruik van eigen tenten. Deze tenten dienen wel 
waterdicht en van degelijk materiaal te zijn. Heb jij een tent en mag deze gebruikt 
worden, geef dit dan op het inschrijfformulier aan en vermeld ook hoeveel 
kinderen hier in kunnen slapen. De tenten kunnen dinsdagavond 16 mei vanaf 
18.00 op de voetbalvelden worden opgezet. Als je tijd hebt om mee te helpen met 
het opzetten van de tenten, geef dit dan op je inschrijfformulier aan. 
 
Tevens willen wij je vragen om mee te doen met de organisatie van dit pupillen 
tentenkamp. Momenteel zijn er 10 organiserende leden. Het mooiste zou zijn als er om 
de paar jaar een geleidelijke wisseling plaats vindt van (oud)leden door nieuwe leden. 
Hierdoor krijgen we meer continuïteit in de organisatie en nieuwe ideeën. Als je mee wilt 
met de organisatie, geef dit dan op je inschrijfformulier aan. 
 
Privacy Beleid 
De Pupillen Tentenkamp organisatie gaat zorgvuldig om met al uw persoonlijke 
gegevens. Na afloop van het Pupillen Tentenkamp zullen alle aanmeldformulieren 
vernietigd worden.  
Tijdens het Pupillen Tentenkamp zullen er foto’s en video opnamen gemaakt 
worden van alle teams en activiteiten. Deze kunnen zowel op onze website als 
social media kanalen gepubliceerd worden. Met de aanmelding via het 
aanmeldformulier gaat u akkoord met dit Privacy Beleid. 
 
Inschrijven is mogelijk via www.vvsliedrecht.nl. Mochten er toch nog vragen zijn, stel 
deze dan gerust aan een van de onderstaande personen of via de mail aan: 
tentenkamp@vvsliedrecht.nl  
 

Let op! Inschrijven vóór 16 APRIL 2023 
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