
 
 

 
 
 
 

Voetbalkamp 2019 komt er aan!!!! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

14, 15 en 16 juni is het weer zover….Voetbalkamp 2019!!  
 
Na de geslaagde edities van 2016 , 2017 en 2018 zal het voetbalkamp weer zijn zoals het hoort, namelijk met tenten 
op het hoofdveld van onze eigen club Sv Gouda!! 
Het beloofd weer dolle pret te worden met uiteraard veel voetbalactiviteiten maar ook andere leuke dingen zoals, 
de stormbaan, spelletjes en een spectaculair avondspel op de zaterdagavond (en dat verklappen we nog niet)! 
Kortom een kamp wat je niet mag missen! 
 
Het slapen gebeurt in kleinere tenten met ouder-begeleiding. Ook zullen er gedurende de nacht voldoende mensen 
op de been zijn om het terrein, wat uiteraard afgesloten wordt, te bewaken.  We hebben de laatste jaren een aantal 
kinderen gehad die niet bleven slapen. Omdat het zowel voor deze kinderen als de groep niet leuk is om halverwege 
een activiteit opgehaald of gebracht te worden gaan we dat dit jaar anders doen. Het liefste zien wij dat alle 
kinderen blijven en zorgen wij ervoor dat er echt wordt geslapen. Kinderen die ondanks dat niet blijven slapen 
worden opgehaald en weer teruggebracht door de ouders/verzorgers. Hiervoor worden vaste breng- en haaltijden 
ingesteld. Binnen deze tijden moeten de kinderen gebracht en gehaald worden. Daar zijn geen uitzonderingen op 
mogelijk. Dit in de avonduren is het ophalen tussen 21.00u en 21.30u, in de ochtend is het brengen tussen op 
zaterdag tussen 8.00u en 8.30u en op zondag tussen 8.30u en 9.00u. Je kunt de kinderen ophalen en afleveren bij 
het chalet. Wij zorgen ervoor dat ze klaarstaan en er een begeleider aanwezig is. 
We sluiten het kamp en meteen het pupillenseizoen af met een lekkere BBQ op zondagmiddag. Daarbij is iedereen 
van harte welkom. Let op; we hebben de deelnemende kinderen al gerekend als BBQ deelnemer en daar hoef je 
niet extra voor te betalen, maar niet deelnemen aan de BBQ betekend geen korting op de kampbijdrage voor de 
deelnemer. Op het inschrijfformulier dus alleen aangeven hoeveel en komen buiten de deelnemer zelf of, als de 
deelnemer zelf ook niet bij de BBQ blijft, dat er even bij vermelden. Vorige jaren is er teveel vlees overgebleven en 
dat willen we iets beter kunnen inschatten dit jaar. 
 
Elk jaar doen er veel kinderen mee met het voetbalkamp. Omdat er een maximum aantal is dat op de 
evenementenvergunning is toegestaan zal door de organisatie bekeken en z.s.m. gecommuniceerd worden welke 
actie ondernomen gaat worden wanneer dit maximum wordt overschreden. Daarbij hebben de kinderen van wie de 
ouders als vrijwilliger helpen aan een succesvol voetbalkamp, voorrang bij de deelname aan het voetbalkamp. 
Waarschijnlijk wordt hierbij ook naar het moment van aanmelden gekeken dus...snel AANMELDEN!!   I.i.g. uiterlijk 
vóór 15 maart 2019. Aanmelden kan alleen door het aanmeldformulier heel ouderwets te printen, in te vullen en af 
te geven in het chalet, aan Jaouad of Jeannine. Na 15 maart kan er niet meer aangemeld worden.  
 
Een goed kamp heeft natuurlijk ook behoorlijk wat handjes nodig, vandaar dat we ook een beroep doen op ouders , 
verzorgers, grote broers en zussen om ons te helpen. Op het aanmeldformulier kun je aangeven waar je mee wil 
helpen het weekend. Je mag uiteraard ook meerdere dingen aankruisen. 
Voor degene die zich opgeven als vrijwilliger komt er een aparte informatieavond en hebben de kinderen voorrang 
op de deelnemerslijst. 
Met name op vrijdag 14 juni 2019 hebben wij veel vrijwilligers nodig om alle tenten op tijd op te bouwen. 
Voorgaande jaren bleek dat we echt mensen te kort kwamen.  
 
Om jaarlijks geen dure huur meer kwijt te zijn hebben we mooie oranje tenten aangeschaft. De club heeft deze 
tenten voorgeschoten en de afspraak is dat wij de aanschaf in termijnen terug te betalen. We hebben de tenten al 
voor een groot deel terugbetaald maar om deze lening dit jaar helemaal af te lossen zoeken wij...SPONSOREN!! 
Zou jij, je familie, vrienden, kennissen, werkgever of een bedrijf ons daarbij willen sponsoren?  
Wij stellen er iets moois tegenover!  Jouw naam en of het logo op de ‘kamp T-shirts’!! 
€ 50,- sponsoren:  dan komt je naam achter op de shirt in de lijst met ‘Vrienden van het kamp’! 
€ 250,- sponsoren:  dan komt je naam en logo op de voorkant van het shirt!! 



 
Het kamp kost per deelnemer dit jaar € 40 euro (incl. eten, drinken, versnaperingen, bbq). Ook wanneer de 
deelnemer niet aan alle activiteiten meedoet is de bijdrage € 40,-.  
Wil je als ouder/verzorger, broer of zus ook BBQen dan kan dat door je hiervoor in te schrijven. De kosten hiervoor 
zijn € 8,- p.p. exclusief drankjes die je aan de bar kan bestellen.  
Over de wijze van betaling van het kampgeld, bbq, sponsorgelden en de gegevens over de sponsor wordt u na uw 
inschrijving geïnformeerd.  
 
Wij hebben er al zin in!! 
Het pupillenkamp team Sv Gouda 



 
 

Inschrijfformulier Voetbalkamp SV Gouda 2019 
 

Naam kind:         …………………………………………………………..Team kind …………… 
Geboortedatum:  …………………………........ 
Adres:                  ………………………………………………………………………………………… 
Postcode:             …………………………........ 
Woonplaats:         ………………………………………………………………………………………… 
Telefoon thuis:     .……………………............ Mobiel:…………………………………………. 
E-mail adres :        ……………………………………………………………………………………..…. 
Team:                   ……………………………..... 
Maat T-shirt   ……………………………..... 
 
Ziektekostenverzekering:   ………………………………………………......... 
Inschrijfnummer ziektekostenverzekering.: …………………………………….................... 
Medicijn gebruik:  ja/nee* :   zo ja welke……………………………………… 
Dieet:                  ja/nee* :   zo ja welke……………………………………… 
Allergie:               ja/nee* :   zo ja welke………………………………………     
Halal eten:    ja/nee*         
 
Overige van belang zijnde gegevens:…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Mijn kind blijft slapen  ja/nee* 
BBQ:    ja/nee*  …….... personen (excl. de deelnemer kamp) 

 
Ik meld me aan voor de volgende vrijwilligers taak: 
O – slaapdienst vrijdagnacht 
O – slaapdienst zaterdagnacht 
O – nachtwacht vrijdagnacht 
O – nachtwacht zaterdagnacht 
O – teamleider stormbaan (daar word je vies van!!) 
O – hulp bij ontbijt zaterdag / zondag*  
O – hulp bij lunch zaterdag / zondag* 
O – hulp bij avondeten vrijdag / zaterdag* 
O – opbouwen tenten (donderdagavond/vrijdagmorgen/ vrijdagmiddag) 
O – afbreken tenten (zondagmorgen) 
O – hulp bij de BBQ (zondagmiddag)  
O – overige taken tijdens het weekend (rondom maaltijden/spelletjes etc.) 
       …………………………………………………………………………………………………………….. 
O – Vriend van het ‘tenten’kamp!  (50,-) vermelding naam achterzijde t-shirt 
O – Sponsor van het kamp!             ( 250,-) vermelding naam en logo voorzijde t-shirt 
 
Inleveren bij:     Datum          …………………………………. 
Jaoaud of Jeannine   Handtekening      (ouder/verzorger) 
 
*Doorhalen wat niet van toepassing is 


