
 
 
 
 
 

  13 augustus 2021 

 
Deelnemersinformatie 201 

 

Hallo voetballers, beste ouders/verzorgers, 

 

Op zaterdag 28 augustus en zondag 29 augustus 2021 wordt voor de achtste keer het  

SVN’69 VOETBALKAMP 
gehouden!  

Wij hebben er heel veel zin in en zijn van plan er met jullie (een) superleuke dag(en) van te maken! 

Hieronder volgt belangrijke informatie voor de deelnemers. 

 

Ontvangst 

Jullie worden verwacht op het terrein van SVN'69 aan de Tussenboersweg. Aan alle deelnemers het verzoek 

om in je voetbalkleren te komen en je te melden bij de inschrijftafel. Bij zonnig weer willen we graag dat alle 

deelnemers thuis al ingesmeerd worden met zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor. 

 

Begin- en eindtijden programma 

JO8 en JO9  voetbaldagkamp 

Zaterdag 28 augustus Start programma om 09:00 uur   Einde 18:00 uur (ná de barbecue) 

 

JO10 t/m JO15  voetbalkamp incl. overnachting (tenten worden geregeld door SVN) 

Zaterdag 28 augustus Start programma om 13:15 uur 

Zondag 29 augustus  Einde programma om 11:30 uur 

 

We vragen alle ouders/verzorgers om hun kind(eren) op het bovengenoemde tijdstip weer op te halen èn 

zich af te melden bij de kampleiding. 

 

Meenemen (allen): 

− Bidon, duidelijk voorzien van naam 

 

Verder nog mee te nemen door deelnemers JO10 t/m JO15 die blijven overnachten: 

− Slaapzak, kussen, luchtbed/matje; Let op: 2-persoonsluchtbedden zijn niet toegestaan!  

Wie zelf een elektrisch pompje heeft mag die meenemen om zijn luchtbed op te pompen na aankomst 

(indien je geen pompje hebt ook geen probleem, dan hebben wij wel iets);  

− (Warme) pyjama, tandenborstel + tandpasta, shampoo, handdoek(en), evt. badslippers; 

− Voetbalkleding (minimaal 2 setjes), voetbalschoenen, sportschoenen, regenkleding, extra (warme)  

kleding voor ’s avonds (trainings-of joggingbroek, vest, warme trui, o.i.d.).  

Omdat veel spullen blijven liggen na kamp is het handig als spullen zijn voorzien van naam. 

− Zwemspullen (we gaan alleen zwemmen als het mooi weer is); 

− Zonnebrandcrème; 

− Zaklantaarn; 

− In de toilettas stoppen: kopie zorgverzekeringspas en telefoonnummers ouders/verzorgers; 

− Evt. medicatie. 

 

Niet meenemen: 

− Mobiele telefoon; SVN’69 is niet aansprakelijk in geval van schade, verlies of diefstal; 

− Spelcomputers, waardevolle kleren/spullen en geld: SVN’69 is niet aansprakelijk in geval van schade, 

verlies of diefstal; 

− Snoep (het eten en drinken wordt geheel verzorgd door medewerkers van de kantine van SVN). 
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Allergieën / (medische) informatie 

Heeft je kind een bepaalde ziekte, allergie of dieet of heb je andere informatie (van medische aard) die voor 

de organisatie van belang is om te weten, dan vernemen wij dit graag per e-mail, voorafgaand aan het 

kamp, via melrietman@gmail.com.   

 

Misschien ten overvloede, maar check voor de zekerheid na afloop van het voetbalkamp thuis je kind op evt. 
aanwezigheid van teken (https://www.rivm.nl/Onderwerpen/T/Tekenbeten_en_lyme). 
 

Foto’s / video’s 

Tijdens dit weekend zullen tijdens activiteiten foto’s en video’s worden gemaakt. Deze zullen worden gebruikt 

voor publicatie op de website van SVN’69 en sociale media. 

Indien iemand hier bezwaar tegen heeft, dan vernemen wij dit graag per e-mail, voorafgaand aan het 

voetbalkamp via secretariaat@svn69.nl. Wij zullen hier dan rekening mee houden. 

 

Eigen bijdrage 

Deelnemers die blijven slapen (JO10 t/m JO15) zijn een eigen bijdrage van € 15,00 verschuldigd. De 

bijdrage zal na het kamp automatisch worden geïncasseerd door de penningmeester. Spelers die 

deelnemen aan het dagkamp zijn geen eigen bijdrage verschuldigd. 

 

Het weer 

We hopen natuurlijk op droog weer maar dat hebben we helaas niet zelf in de hand.  

Het voetbalkamp gaat als het regent gewoon door, voetbal is tenslotte een buitensport. 

Maar als er echt héél slecht weer wordt voorspeld kan het zijn dat we het voetbalkamp niet door laten gaan. 

We informeren iedereen dan vooraf per e-mail. 

 

Heb je nog vragen en/of opmerkingen, dan vernemen wij dat graag. Onze contactgegevens staan onderaan 

deze brief vermeld. Graag tot zaterdag 28 augustus!  

 

Een sportieve groet 
namens de organisatie van het voetbalkamp 2021, 

 
Eric Punt   06-46418897 
Martijn Brand  06-55187199 
Melanie Rietman  06-10203871 
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