Vermetten
Pupillenkamp 2018

Aan alle pupillen van de voetbalvereniging “GILZE” en hun ouders/verzorgers.
Het 25ste jaar van het pupillenkamp komt er weer aan. Dit jaar is het kamp de afsluiter van het
voetbalseizoen. Tevens is dit een jubileum editie van het kamp.
Het voetbalkamp blijft één van de hoogtepunten van het seizoen. Daardoor is dit niet meer weg te
denken uit het jaarprogramma van de jeugdafdeling van onze voetbalvereniging "GILZE". Vandaar
dat de organisatie reeds begonnen is met de voorbereidingen van dit kamp.
Zoals gewoonlijk zal het “Vermetten Pupillenkamp” ter afsluiting van het voetbalseizoen worden
gehouden. Het inschrijfgeld voor dit onvergetelijk kampweekend bedraagt € 25,00. Voor dit geld
zal de werkgroep alle deelnemers wederom een niet te evenaren kampweekend aanbieden.
Voor de JO-8/9 hebben wij dit jaar weer de mogelijkheid om het kamp het gehele weekend mee te
maken of alleen zaterdag 23 juni 2018. Uw kind wordt op de zaterdag dan ingedeeld in een team
dat van 8.00 uur/ 8.15 uur tot ongeveer 22.00 uur bezig is met ons zaterdagprogramma. Ze
beginnen dan net als de andere om 8.30 met het ontbijt en eten ook de lunch mee. Wanneer jullie
de kinderen komen ophalen zal bekend gemaakt worden wie onze zaterdagkampioen is geworden.
Wanneer je uw kind hiervoor wilt inschrijven betaal je €15,-. Aan de bovenkant van het
inschrijfformulier staat dan ook dat je uw kind alleen voor de zaterdag opgeeft.
Voor de JO7-pupillen is deze zaterdag vanaf dit jaar ook mogelijk. Zij zullen deze
inschrijfformulieren ook ontvangen. Wij hopen dat ze graag een dag komen proeven van dit kamp.
Zij worden zaterdag dan ingedeeld in een team om erachter te komen wie de zaterdagkampioen
wordt. De kinderen zijn om 8.00/8.15 uur tot ongeveer 17.00 uur bezig met ons
zaterdagprogramma en vanaf 17.00 uur is het dan ook mogelijk om de kinderen op te komen
halen.

Hieronder tref je een aantal belangrijke gegevens aan.
Vermetten Pupillenkamp 2018
Waar

?

Op en rond het sportpark “VERHOVEN”

Wanneer

?

Van vrijdag 22 juni (18.00 uur) tot en met zondag 24 juni(17.00 uur). Van de
deelnemers wordt verwacht dat zij tijdens het gehele kamp aanwezig
zijn. Hierop kunnen geen uitzonderingen worden gemaakt.
Voor JO7/8/9 - pupillen die op een andere manier inschrijven geld dat het alleen
op zaterdag 23 juni is. Van 8.00/8.15 uur tot 17.00 uur voor JO-7 pupillen en tot
22.00 uur voor JO8/JO9 pupillen

Voor wie

?

Voor alle JO8/9/11/13 pupillen van de voetbalvereniging “GILZE”, zowel
jongens als meisjes.

Kosten

?

Het inschrijfgeld bedraagt € 25,00

Inschrijven ?

Door dit jaar het formulier in te vullen. Deze samen met het inschrijfgeld in een
envelop te doen en deze envelop in te leveren bij Kevin Aarts (Pastoor
Conincxstraat 13). Of bij het secretariaat op zaterdag in de bestuurskamer van
V.V. Gilze.
Niet vergeten de envelop dicht te plakken en op de envelop te vermelden
Vermetten Pupillenkamp
2018 met de naam van de
deelnemer/ deelneemster.

Informatie ?

Kevin Aarts
pupillenkamp@vvgilze.nl

GSM:06 52020554

INSCHRIJVEN KAN TOT EN MET 24 FEBRUARI 2018. FORMULIEREN DIE NA
GENOEMDE DATUM WORDEN ONTVANGEN, KUNNEN WE HELAAS NIET MEER
VERWERKEN.

Tevens wil de organisatie via dit schrijven uw medewerking vragen. Door de ervaringen die
wij de afgelopen kampen hebben opgedaan, komen we soms wel eens handen tekort.
Afgelopen jaren hebben al diverse ouders hun medewerking gegeven en ook dit jaar gaan
wij weer een beroep op u doen. Waar denken we extra ondersteuning nodig te hebben.

Vrijdagmorgen 22 juni
Het opzetten van de slaaptenten en het volledig inrichten van het kampterrein.

Maandagmorgen 25 juni
Het afbreken van de slaaptenten, het opruimen van het kampterrein en het terugbrengen van de
slaaptenten.

Ondersteuning werkgroep
Tijdens het kamp dienen vele spelen klaargezet te worden. Uitzetten van lijnen, pionnen verplaatsen,
doeltjes verschuiven enz. Hiervoor geldt “vele handen maken licht werk”. Wij zijn op zoek naar
ouders/verzorgers die tijd hebben om ons te ondersteunen tijdens het kampweekend om alle
programmaonderdelen tijdig klaar te kunnen zetten.

Kampfotograaf
Het is de bedoeling dat tijdens het kamp foto’s worden gemaakt. Voorgaande jaren is deze taak verdeeld
over een aantal personen, dus is het niet nodig om alle drie de kampdagen aanwezig te zijn.
Keukenploeg
Voor de kinderen zijn er tijdens het weekend ook ouders en vrijwilligers nodig die ons helpen met het
klaarzetten van het eten en drinken. Omdat wij verschillende momenten hebben in dit weekend dat er
spullen klaargezet moeten worden zoeken wij hier graag hulp voor. Elke hulp is welkom.
KAMPLEIDING
Het begeleiden/coachen van de deelnemers, gedurende het gehele kampweekend.

Mochten er ouders/verzorgers zijn die interesse hebben voor een of meerdere
taken, dan dit gaarne in onderstaand overzicht aangeven.
Werkgroep Vermetten Pupillenkamp
---------------------------------------------------------------------------

INSCHRIJFFORMULIER MEDEWERKER
Hierbij geef ik mij op als medewerker voor een van de hierboven omschreven werkzaamheden

Naam : ____________________

o
o
o
o

o
o
o

Telefoonnummer

: __________________________

Mailadres

: __________________________

Vrijdagmorgen
22 juni
(inrichting kampterrein)
Vrijdagmiddag
22 juni
(inrichting kampterrein)
Maandagmorgen
25 juni
(opruimen kampterrein)
Ondersteuning werkgroep
o Vrijdagavond
o Zaterdagochtend
o Zaterdagmiddag
o Zaterdagavond
o Zondagochtend
o Zondagmiddag
Kampfotograaf op ______________________________________
Kampleiding 22 t/m 24 juni (indien nodig)
Keukenploeg
op ______________________________________

Vermetten
Pupillenkamp 2018

Naam
Adres
Geboortedatum
Telefoon
Mailadres
Elftal / Team

:
:
:
:
:
:

Naam Ziektekostenverzekering
Klantnummer

:
:

Gebruikt uw kind medicijnen
Zo ja, welke ?
Welke docering ?
Heeft uw kind een dieet ?
Bijzonderheden hierover

:
:
:
:
:

Is uw kind 's-nachts droog ? :
Indien de kans groot is dat uw :
kind in bed plast, hoe kunnen wij
helpen dit te voorkomen ?

Waar bent u bereikbaar tijdens
het kampweekend ?

Zaken die voor de leiding
belangrijk zijn te weten

Datum :

:

:

Handtekening :

NIET VERGETEN IN TE LEVEREN VOOR ZATERDAG 24 FEBRUARI A.S. INCL. HET INSCHRIJFGELD

Vermetten Pupillenkamp 2018
Inschrijfformulier JO8/9 pupillen

Naam
Adres
Geboortedatum
Telefoon
Mailadres
Elftal / Team

:
:
:
:
:
:

Naam Ziektekostenverzekering
Klantnummer

:
:

Gebruikt uw kind medicijnen
Zo ja, welke ?
Welke docering ?
Heeft uw kind een dieet ?
Bijzonderheden hierover

:
:
:
:
:

Is uw kind 's-nachts droog ? :
Indien de kans groot is dat uw :
kind in bed plast, hoe kunnen wij
helpen dit te voorkomen ?

Waar bent u bereikbaar tijdens
het kampweekend ?

Zaken die voor de leiding
belangrijk zijn te weten

Datum :

:

:

Handtekening :

NIET VERGETEN IN TE LEVEREN VOOR ZATERDAG 24 FEBRUARI A.S. INCL. HET INSCHRIJFGELD

Vermetten Pupillenkamp 2018
Inschrijfformulier JO7 pupillen

Naam
Adres
Geboortedatum
Telefoon
Mailadres
Elftal / Team

:
:
:
:
:
:

Naam Ziektekostenverzekering
Klantnummer

:
:

Gebruikt uw kind medicijnen
Zo ja, welke ?
Welke docering ?
Heeft uw kind een dieet ?
Bijzonderheden hierover

:
:
:
:
:

Is uw kind 's-nachts droog ? :
Indien de kans groot is dat uw :
kind in bed plast, hoe kunnen wij
helpen dit te voorkomen ?

Waar bent u bereikbaar tijdens
het kampweekend ?

Zaken die voor de leiding
belangrijk zijn te weten

Datum :

:

:

Handtekening :

NIET VERGETEN IN TE LEVEREN VOOR ZATERDAG 24 FEBRUARI A.S. INCL. HET INSCHRIJFGELD

