
 
 

 
 

SV Gouda Voetbalkamp 2022 
24 t/m 26 juni voor JO-8 t/m JO-13 

 
Na twee jaar afwezigheid vanwege corona gaat het dan dit jaar echt weer gebeuren: het SV Gouda voetbalkamp 
2022! Op 24 juni worden de slaaptenten weer uit de opslag gehaald en op het hoofdveld geplaatst. Het belooft een 
gezellige boel te worden met uiteraard veel voetbalactiviteiten, maar ook andere leuke dingen zoals levend 
stratego, een stormbaan en BBQ. Kortom een kamp dat je niet mag missen! 
 
Een goed kamp heeft natuurlijk behoorlijk wat helpende handjes nodig. Van ouders die een slaapdienst willen 
draaien in één van de slaaptenten tot ouders die een nacht de wacht willen houden op het (uiteraard afgesloten) 
terrein, maar ook hulp bij de maaltijden en activiteiten. Vandaar dat we een beroep doen op ouders, verzorgers, 
grote broers en zussen om ons te helpen. Op het aanmeldformulier kunt u aangeven, waarmee u wilt helpen. Er 
mogen uiteraard meerdere dingen aangekruist worden! Voor degenen die zich opgeven als vrijwilliger, komt er een 
aparte informatieavond en bovendien hebben de kinderen voorrang op de deelnemerslijst. Er is namelijk een 
maximumaantal deelnemers i.v.m. de evenementenvergunning. Er wordt ook naar het moment van aanmelden 
gekeken, dus meld je snel aan via het bijgevoegde aanmeldformulier!!! Lever het volledig ingevulde formulier in bij 
Mark of Kim. Doe dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk 30 mei! 
 
Naast vrijwilligers die willen helpen, zijn we ook op zoek naar sponsoren. Zou u, uw bedrijf of uw werkgever ons 
willen sponsoren? Wij stellen er iets moois tegenover!  Uw naam en/of logo op de kamp T-shirts die alle kinderen 
krijgen. Bij sponsoring van € 50 komt de naam achter op het shirt in de lijst met ‘Vrienden van het kamp’. Bij 
sponsoring van € 250 komen naam en logo op de voorkant van het shirt! Als u wilt sponsoren, kunt u dit aangeven 
op het aanmeldformulier. Wij nemen dan contact met u op. 
 
We sluiten het kamp en daarmee het voetbalseizoen af met een lekkere BBQ op zondagmiddag. Daarbij zijn ouders, 
broers en zussen ook van harte welkom. U kunt zich hiervoor inschrijven via het aanmeldformulier. De kosten zijn  
€ 10 per persoon (ongeacht leeftijd, kinderen t/m 3 jaar gratis), exclusief drankjes, die u aan de bar kunt bestellen. 
 
Het kamp kost € 45 per kind (inclusief eten, drinken, versnaperingen en de zondagmiddag BBQ). Over de wijze van 
betaling van het kampgeld en eventueel de BBQ en sponsorgeld wordt u na uw inschrijving geïnformeerd.  
 
Wij hebben er al zin in!  
Kampcommissie sv Gouda   
 
 



 
 

Inschrijfformulier Voetbalkamp SV Gouda 2022 
 

Naam kind:         ………………………………………………………………………………………… 
Geboortedatum:   …………………………........ 
Adres:                  ………………………………………………………………………………………… 
Postcode:             …………………………........ 
Woonplaats:         ………………………………………………………………………………………… 
Mobiel ouder(s):  …………………………………………………………………………………………  
Emailadres ouder(s):    ……………………………………………………………………………………..…. 
Team:                    ……………………………..... 
Maat T-shirt:    ……………………………..... 
Ziektekostenverzekering: ………………………………………………......... 
Inschrijfnr. 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:…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Deelname BBQ: ja/nee* …….... personen (€ 10 p.p.) (excl. de deelnemer aan het kamp) 
 
Ik meld me aan voor de volgende vrijwilligerstaak: 
O – slaapdienst vrijdagnacht / zaterdagnacht* 
O – nachtwacht 23u-03u / 03u-07u* vrijdagnacht / 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 (vrijdagmorgen/ vrijdagmiddag) 
O – afbreken tenten (zondagmorgen) 
O – hulp bij activiteit vrijdag/ zaterdag/ zondag  
O – hulp bij BBQ zondagmiddag 
O – tijdens vrijwilligerstaak inzetbaar als EHBO-er/BHV-er  
 
O – Vriend van het kamp!   (€ 50) vermelding naam achterzijde t-shirt 
O – Sponsor van het kamp!  (€ 250) vermelding naam en logo voorzijde t-shirt 
 
Inleveren bij: Mark Bonkestoter of Kim Kreuk (06-40241654) 
 
Datum:           …………………………………. 
Handtekening: …………………………………. 
 
 
*Doorhalen wat niet van toepassing is 


