Kampeernacht VVB
Beste ouders/verzorgers,
Na het grote succes van voorgaande jaren, gaan we dit jaar ook weer kamperen met de jongens en
meiden van VVB.
Alle kinderen van JO9, JO11 en JO12 zijn van harte uitgenodigd om te komen kamperen. De kinderen zijn
dit keer NA het eten vanaf 18.30 welkom op de camping op het A veld van VVB.
Als de kinderen s’ morgens weer wakker worden krijgen zij een lekker ontbijtje.
Wanneer:

Zaterdag 18 juni 2022, de camping opent om 18.30 uur en het is de bedoeling dat de tent
opgezet is om 19.00 uur. (Uiteraard kunnen de ouders hiermee helpen) Tot zondag 19
juni 09.00 uur (U mag dan uiteraard weer helpen met de tent opruimen) en om 9.30 uur
dient iedereen het terrein weer verlaten te hebben.

Plaats:

Op het A veld van VVB

Slaapplaats:

Zelf een tent (i.v.m. veiligheid niet groter dan 6 persoons) of plekje in een tent regelen.
Wij bemoeien ons niet met de indeling van de tenten.

Voetbal:

warme kleding voor de avond/nacht, zorg zelf voor je luchtbed en slaapzak;
wat lekkers om de nacht door te komen;
neem liever geen mobieltjes of andere kostbaarheden mee, doe je dit wel dan is dit
voor eigen risico.
Meteen nadat de tenten opgezet zijn zal er begonnen worden met het ouder-kind
voetbal. U kunt zich hiervoor als ouder opgeven.

Als u uw kind mee wilt laten doen met dit kampeer avontuur dan graag onderstaande invullen en
inleveren uiterlijk woensdag 9 juni bij een van onderstaande adressen:
Susan Burger
Oosteinde 106 Berkhout of

Martine Braas
Ruitersloot 7 Berkhout of

pietersusanleek@gmail.com

larsmartine@quicknet.nl

- Let op: Bij slecht weer bestaat de kans dat dit kampeeravontuur niet door kan gaan.
- Let op: omdat het een jeugd activiteit is, wordt er geen alcohol geschonken en geldt ook het rookverbod.

Hierbij geef ik mijn kind (naam kind) ……………………………………………………………………./ team………. op voor de
kampeernacht 18 juni 2022 en hij/zij blijft wel/niet slapen. (doorhalen wat niet van toepassing is)
Noodnummer:…………………………………... (bereikbaar tijdens het kampeer avontuur)
Eventuele allergieën / medicijnen:………………………………………
(ouder/verzorger) …………………………………. voetbalt mee tegen kind tijdens het Ouder-kind voetbal.
Naam ouder/verzorger

handtekening

………………………………….…………………………………

……………………..………

