Conventus ’03
Maria Hoop - Koningsbosch

Voetbal-jeugdkamp Conventus‘03 op 9 en 10 juni 2018
Beste ouders en voetbalvriend(innet)jes.
Dit jaar zal weer een voetbaljeugdkamp georganiseerd worden door Conventus’03.
Jullie zullen overnachten op het voetbalterrein, verdeeld over de kleedlokalen. Deelnemende teams
zijn de teams JO7 tot en met de teams JO13. De JO7 wordt verzocht thuis te slapen. Ze kunnen na
het avondspel opgehaald worden, rond 20.30 uur.
Er zal ’s nachts door de jeugdleiders gewaakt en gepatrouilleerd worden !
Tevens zullen er, voor aanvang van het kamp, enkele “huishoudelijke” regels bekend worden
gemaakt, waar iedereen zich aan dient te houden. Mocht dit niet gebeuren, dan kan de consequentie
zijn dat de leiding beslist of iemand naar huis gebracht zal worden.
Indien er vragen zijn tijdens deze 2 dagen zijn wij bereikbaar:
in de kantine, tel: 0475-302360
Ronald Ophelders, tel 06-53265816
Onderstaand treffen jullie een lijst aan met verplichte benodigdheden voor deze 2 dagen:
- Slaapzak met luchtbed.
- Toiletgerei met douchespullen en 2 handdoeken (verplicht douchen vóór het avondeten op
zaterdag)
- Voetbalkleding en voetbalschoenen en trainingspak
- Makkelijke kleding, eventueel een trui bij minder goed weer. Voor het bosspel op zaterdag is
een lange broek en shirt met lange mouwen aan te bevelen.
- Gym- en/of gewone schoenen
- Regenkleding en eventueel laarzen (afhankelijk van het weer)
- Pyama
- Ondergoed en sokken
- Medicijnen met een beschrijving wat te doen en wanneer
- Een eventuele knuffel
- Bij zéér goed weer een zwembroek en badpak. Dit in verband met een extra spel op zaterdag.
De kinderen worden zaterdag 9 juni om 12.30 uur op het voetbalveld verwacht. De kinderen die niet
blijven slapen kunnen opgehaald worden zaterdag om ± 20.30 uur na het avondspel. Deze kinderen
worden zondagmorgen wel weer om 8.30 uur verwacht, zodat zij mee kunnen doen aan het verdere
programma.
Verder willen wij de ouders verzoeken de kinderen te brengen en dan weer te komen kijken op
zondagochtend om 11.00 uur. Let op gewijzigde tijd.

Gezien de kosten van dit kamp vragen wij een bijdrage, en wel € 10,00 per kind.
Aanmelden graag voor 13 mei. Aanmeldingsformulieren liggen ook in de kantine.
Op zondagochtend vanaf 11.00 zullen de inmiddels bekende wedstrijden plaatsvinden.
De spelers van de teams tegen de ouders. Om 13.00 uur wordt de wedstrijd gespeeld jeugdleiders
tegen de jeugd JO16.
Dus moeders en vaders, geef jullie op om tegen jullie zoon/dochter te voetballen en neem gerust de
hele familie mee om jullie en de kinderen aan te moedigen.

De ouders worden zondag om 10.30 uur verwacht op het voetbalveld. (voor sportkleding wordt
gezorgd, wel zelf voetbal/sportschoenen, sokken en evt. scheenbeschermers meenemen).
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Om een overzicht te krijgen van wie er allemaal meedoet gelieve onderstaand
strookje in te vullen en tevens de bijdrage van € 10,- in te leveren (indien
mogelijk) voor 13 mei bij een van onderstaande personen of afgeven in de
kantine.
(s.v.p. contant betalen)

Mijn kind ________________________van team ________________
Neemt deel aan het jeugdkamp op 9 en 10 juni 2018.
Ik blijf wel/niet slapen.
Ik, moeder/vader*van ____________________________________
doe mee aan de wedstrijd op zondagmorgen.
Telefoon: _________________
*Doorhalen wat niet van toepassing is

Indien er nog vragen zijn, of wilt u nog verdere informatie betreffende het jeugdkamp kunt u contact
opnemen met:
Maria Dijcks
Haverterstraat 43
06-55161246

of

Ronald Ophelders
06-53265816

