JO8,JO9,JO10 en JO11 kamp: 21 & 22 juni 2019!
Aan de ouders, verzorgers en teamleiders van de JO8,JO9,JO10 en JO11 -jeugd,
Als daverende afsluiter van het voetbalseizoen wordt ook dit jaar weer een kamp
georganiseerd en wel op vrijdag 21 en zaterdag 22 juni a.s. Het kamp wordt gehouden op
ons eigen Warnsveldse Boys veld.
De voorbereiding is al in volle gang en er wordt een actief programma opgesteld. Het kamp
begint op vrijdagmiddag 21 juni om 17.00 uur en eindigt op zaterdagmiddag 22 juni om 12.00
uur..
Opgeven
Wij willen tijdig inschatten op hoeveel leden we kunnen rekenen. Ook is hulp van ouders
altijd welkom. We willen tijdig een indicatie hebben van het aantal ouders dat een dagdeel of
meer kan bijspringen. Daarom graag bijgaand antwoordformulier ingevuld en wel voor
zondag 12 mei a.s. weer inleveren bij de elftalleider van uw zoon of dochter of in de kantine.
Kosten
Ondanks een bijdrage van de club zijn wij ook genoodzaakt een tegemoetkoming van u te
vragen van € 15,00 per aanmelding. Daar staan dan wel spannende activiteiten en veel
voetbalplezier tegenover. Uiteraard voorzien wij de kinderen van voldoende eten en drinken.
U kunt de bijdrage voldoen bij inlevering van het inschrijfformulier aan de teamleider
of bij afgifte in de kantine.
We hopen op een grote enthousiaste opkomst! Ons advies is om tijdig uw kind aan te
melden. Rond half juni krijgt u verdere informatie over het kamp en vragen wij u om
eventuele aandachtspunten te vermelden (denk aan bereikbaarheid ouders, dieet of
medicijngebruik of verdere belangrijke informatie over uw kind).
Vragen?
U kunt ons mailen: activiteiten@warnsveldseboys.nl
of persoonlijk aanspreken bij de Warnsveldse Boys.
Met vriendelijke groet,
namens de gehele Activiteiten Commissie,
Tara Vos en Tjeerd Flapper

.

ANTWOORDFORMULIER F- en E-KAMP 21 en 22 juni 2019

Deelnemer kamp Warnsveldse Boys 2019

Naam: ……..….…………… Team: …… Maat Tshirt:……………
Blijft

wel/niet**

slapen van vrijdag op zaterdag.

Email: ……………………………………
Telefoonnummer ouders en/of verzorgers…………………….
Mobiel telefoonnummer ouders en/of verzorgers……………………..
Bijzonderheden m.b.t. het eten: ………………………………………………………………………….
Hulp ouders (u hoort op tijd van ons of uw hulp daadwerkelijk nodig is):
Naam ouder : …………………………………..

Teamleider (dag en nacht)
Vrijdagavond
Zaterdagmorgen

JA / NEE
JA / NEE
JA / NEE

** het is mogelijk om uw kind op vrijdagavond op te halen en zaterdagochtend weer te brengen
(ontbijttijd) om 8.00 uur.

Stroken op uiterlijk zondag 12 mei a.s. inleveren!
NA DEZE DATUM KUNNEN WIJ HELAAS GEEN AANMELDINGEN MEER AANNEMEN!

