Jeugdvoetbalkamp
2014
Beste jongens, meisjes, ouders en/of verzorgers
Volgende weekend is het zover en vindt het jeugdkamp van VV de Veluwse
Boys plaats. De commissie heeft hard gewerkt om een sportief, leuk, gezellig en
spannend programma in elkaar te zetten. Wij hebben er in ieder geval zin in!
In deze brief vind je alle belangrijke informatie over het kamp.

16 en 17 mei 2014
Vrijdag 16 mei om 18.00 uur
Zaterdag 17 mei 19.00 uur ( halen vanaf 18.30 uur)
Sportpark de Westeneng, Garderen
Hoge steeg 28, 3886 MA Garderen
Telefoonnummer: 0577 460 507

Kampcommissie:
Henk van Hunenstijn
Wolbert van de Koot
Mariska Ernsten
Peter Bokhorst
Maurice de Bruijne
Aleida Hekman

Tijdens het kamp te bereiken op:
06 159 07 047
06 253 86 563
06 304 68 967
06 526 34 655
06 463 26 416
06 230 83 847
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Datum:
Aanvang:
Eindtijd:
Locatie:
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Belangrijke informatie:

Hieronder staan een aantal punten die wij als kampcommissie belangrijk
vinden:

Slapen
De jeugdleden slapen in tenten, in de tenten staan (veld)bedden, je hoeft dus
geen luchtbed o.i.d. mee te geven of mee te nemen.
De indeling van de slaaptenten is per leeftijdscategorie en team ingedeeld. Zo
houden wij de controle over elke groep en is er binnen de slaaptent een niet al
te groot leeftijdsverschil. De meisjes slapen in een aparte tent. Aan elke tent is
een kleedkamer gekoppeld voor de toiletgang en evt. douchen. Ouders van
jeugdleden die niet blijven slapen kunnen bij de kampcommissie informeren
naar het tijdstip van ophalen op vrijdagavond. Zaterdagmorgen om 8.00 uur
worden de jeugdleden weer verwacht aan het ontbijt.
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Eigen Risico
Deelname is op eigen risico. Hoewel we proberen het kamp zo veilig mogelijk te
houden zit een ongeluk in een klein hoekje. Wij verzoeken je dan ook om de
onderstaande strook ingevuld in te leveren bij de start van het kamp. Met het
inleveren van deze strook geef je aan dat je op de hoogte bent van de
afspraken en regels in deze brief m.b.t. het kamp. Moet je elke dag medicijnen
nemen, ben je allergisch voor bepaalde voedingsmiddelen of voor ongedierte
zoals wespen, dan zijn wij op de hoogte en kunnen we daar rekening mee
houden. Voor de zekerheid vragen we de naam van jouw
ziektekostenverzekeraar en het polisnummer. Tot slot geef je een
telefoonnummer van wie we moeten/ kunnen bellen mocht er iets aan de
hand zijn met jou: hoe kunnen we het thuisfront het best bereiken. We gaan er
van uit dat overige bijzonderheden op lichamelijk, medisch en sociaal gebied
persoonlijk aan de kampcommissie doorgegeven worden zodat we hier zo
nodig rekening mee kunnen houden.
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Teken controle
Omdat we veel buiten verblijven en een enkele activiteit in de bos plaats vind is
een tekencontrole na het kamp belangrijk. We willen je/u vragen jezelf of uw
kind bij terugkomst kamp goed op teken te controleren zodat jij of uw kind na
het kamp niet voor een vervelende verrassing komt te staan.
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Medicijnen en EHBO
Kinderen die medicatie gebruiken kunnen deze eventueel in beheer geven bij
de “kampzuster”. Wij hebben een eigen kamp zuster die zo nodig de
medicijnen kan toedienen en gebruik kan controleren. Eveneens is er tijdens
het kamp een gediplomeerd EHBO’er aanwezig.
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Wat neem ik allemaal ( niet ) mee!
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Toiletspullen (tandpasta / tandenborstel / zonnecrème)
Trainingskleding ( en een reserve set)
Slaapkleding
Schone onderbroek ( en 1 reserve)
Schoenen(dichte) waar je makkelijk op kan lopen
Regenjas /kleding bij slecht weer/badmuts
Voetbalschoenen / scheenbeschermers / voetbalsokken
Vuilniszak voor natte / vuile kleding.
Neem geen nieuwe kleding mee, maar kleding welke tegen een stootje
kan en die vies mag worden
Pet of iets dergelijks tegen bescherming van teken als we het bos in gaan
Eventueel kussen en kussensloop
Medicijnen (als je medicijnen gebruikt natuurlijk), melden op het
formulier en bij de kampzuster.
Slaapzak
Zaklamp
Een goed humeur
Zakgeld is niet nodig, voor eten en drinken wordt gezorgd
Energie drank is verboden !!!! Dit zal direct in beslag genomen worden.
Telefoons thuis laten ( er is geen afgesloten ruimte beschikbaar)
Tijdens het kamp wordt er geen alcohol geschonken en gedronken
behalve zaterdag op de afsluitende barbecue ( door 18+)
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Kosten:
Zoals je misschien wel weet zijn er aan een activiteit als deze kosten
verbonden. Doordat er diverse sponsoren benaderd zijn, en deze sponsoren
ons op verschillende manieren willen ondersteunen kunnen we het jeugdkamp
kosteloos aanbieden. Dat is geweldig natuurlijk! Sponsoren Bedankt!
Het kamp wordt gesponsord door:
VV de Veluwse Boys
Kaartmarathon Veluwse Boys
Ernst Bronkhorst
Cees Pol
Henri Bokhorst
Erwin van de Bosch
Gert van Maanen bowling H’wijk
Willem van de Broek taxibedr.
Veluwe Events ( Piet Kano)
Kees van de Steeg
Coöp Brandsen Garderen
Slagerij Ebbo van Engelen
Bakkerij het Stoepje Spakenburg
Café Stam ( Fam. Doppenberg)
Roy Pott

Gert Ernsten Schildersbedrijf
Blankespoor installatie techniek
REGO Chalets
Jonker en Schut
Gerlant Mouw
Marco Bettink sportverzorging
Gerwin de Ruiter
Ome Jan van Middendorp onged bestr
Henk Blotenburg
IJstijd Garderen
Christels Hairstyle
Slagerij Schuiteman Garderen
Camping de Rusthoeve ( Fam. Kool)
Fam. Busser Nutrimetics
Fysiotherapie Midden Veluwe

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam en team:
Telefoonnummer thuis:
Evt. alternatief nummer:
Ziektekostenverzekeraar en polisnummer:
Medicatie ( zo ja dosering en tijdstip inname):

Allergieën:
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Antwoordstrook t.b.v. Jeugdkamp VV de Veluwse Boys 2014
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