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Aanmeldingsformulier 
 

Voetbalkamp 2017 E en F junioren 
 
 

 
 

 
Aan alle ouders en verzorgers van de E- en F junioren. 
 

De kampcommissie gaat dit jaar voor de 30 (31ste)  keer het voetbalkamp voor alle E- en F junioren 
van de SJO Dalen DSC organiseren. Ieder jaar is dit weer een groot feest voor alle E en F 
junioren. Geef je kinderen daarom zo snel mogelijk op!! 
 
De kinderen zijn 23 juni van harte welkom vanaf 16.00 uur.  
 
Het weekend van het voetbalkamp vindt plaats op  23, 24 en 25 juni 2017 
 
Omdat heel veel zaken geregeld moeten worden zoals tenten, eten, programma etc., willen wij de 
deelnameformulieren graag zo snel mogelijk weer terug ontvangen. Uiterlijk 04 juni. 
 

De kosten voor het voetbalkamp bedragen  € 30,=  p.p. (Gepast bij aankomst gelijk betalen) 
 

De formulieren moeten ingeleverd worden bij: 
 
Andre Hoorn Grondzeiler 7 Dalen 
 
Wij gaan er van uit, dat dit voetbalkamp weer net zo’n succes wordt als de voorgaande jaren. Dit 
jaar is het een jubileum feest met een speciale opening, hiermee starten wij om 16.00 uur en een 
zeer mooie afsluiting. Deze zal beginnen op zondag 13.30 uur (ouders/verzorgers zijn hierbij van 
harte welkom). 
Zondag om 10.00 uur kunnen de ouders/verzorgers de tassen, slaapzakken enz. weer ophalen.  
 
Voor vragen kun je contact opnemen met  Andre Hoorn (06-21846239) 
 
Met vriendelijke sportgroeten, 
 
De voetbalkampcommissie. 
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SJO Dalen DSC  voetbalkampcommissie 

 

 
Aanmeldingsformulier Jeugdvoetbalkamp 2017  

 
 

Naam, roepnaam :__________________________________________________ 
 
Adres   :__________________________________________________ 
 
Telefoonnummer(s) :_____________________ 06-__________________________ 
 
Geboortedatum :__________________________________________________ 
 
E-mailadres  :__________________________________________________ 
 
Speelt in team  :__________________________________________________ 
 
********************************************************************************************************* 
Ziekte   :_______________________________________________________ 
 
Medicijnen  :_______________________________________________________ 
 
Huisarts  :_______________________________________________________ 
 
Ziekenfonds  :_______________________________________________________ 
 
Nummer  :_______________________________________________________ 
 
Dieet   :_______________________________________________________ 
 
Vegetarisch      :_______________________________________________________ 
 
******************************************************************************************************** 
Contactadres 
Noodgevallen  :______________________________________________________ 
 
******************************************************************************************************** 
Eventuele bijzonderheden: 

 
 
 
                       Handtekening ouder/verzorger 
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Hulp gevraagd 
 

 
Het opzetten van een voetbalkamp heeft nogal wat voeten in aarde.  
 
We beschikken over een kader van ruim 20 vrijwilligers, die tijdens het kamp aanwezig zijn. 
Daarnaast hebben we altijd nog extra hulp nodig van een aantal mensen. 
 
Om de kosten enigszins te drukken willen we wederom een aantal moeders vragen om 
pannenkoeken te bakken. Ondanks dat we soms te veel pannenkoeken hadden, was het een 
doorslaand succes! We zijn de moeders daar nog steeds dankbaar voor.  
Op basis van deze positieve ervaringen, willen we hiermee doorgaan. 
 
Daarom vragen wij vrijwilligers voor de volgende zaken: 
 
O  : Het helpen bij het opzetten van de tenten en doelen te verplaatsen naar de ijsbaan op 

donderdagavond 22 juni om 18.30 uur. 
 
O  : Het helpen bij het afbreken van het kamp op zondagochtend 25 juni om 10:15 uur. 
 
O  : Het thuis pannenkoeken willen bakken en deze 25 juni om 12:15 uur   
      willen bezorgen op het sportpark.  
      Het benodigde meel wordt weer door ons verstrekt (2 pak per persoon). 
 
O : Het helpen op zondag 25 juni met opruimen en schoonmaken kleedkamers en kantine 

om 11.00 uur tot 13.00 uur incl. pannenkoeken eten.    
            
O  : Het weer thuis brengen van de meisjes na de disco op vrijdagavond 23 juni ca. 22:15 uur.    
 
 
Voelt u zich geroepen om ons en uw kinderen hierbij te helpen, dan zouden wij u hiervoor zeer 
dankbaar zijn! Want u weet: “vele handen maken licht werk”. 
 
Onderstaande strook kunt u gelijk met het deelnameformulier inleveren bij:  
 
Andre Hoorn, Grondzeiler 7 Dalen    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ja, ik wil wel helpen bij: 
  

O: Het opzetten van de tenten. (22 juni  – 18:30 uur) 
O: Het afbreken van de tenten. (25 juni – 10:15 uur) 
O: Het thuis bakken van pannenkoeken. (25 juni – 12:15 uur) 
O: Het helpen met opruimen en schoonmaken (25 juni 11.00 – 13.00 uur) 
O: Het thuis brengen van de meisjes na de disco. (23 juni – 22:15 uur) 

 
Aankruisen wat van toepassing is. 
 
Naam   :_________________________________________________ 
 
Tel nr.  :_________________________________________________ 
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Wat nemen we mee en wat nemen we NIET mee op kamp! 
 
 

 NIET 
 

- Slecht humeur 
- Een tweepersoons luchtbed (of 1 ½ ) (ivm de ruimte in de tenten) 
- Geld 

 
 

WEL 
 
( ) Goed humeur 
( ) Luchtbed (enkel) 
( ) Slaapzak 
( ) Kussen 
( ) Pyjama 
( ) Badslippers 
( ) Extra kleren en ondergoed 
( ) Zwemspullen 
( ) Toiletspullen (zeep, tandenborstel, tandpasta enz.) 
( ) Handdoeken 
( ) Voetbalspullen (kleding, scheenbeschermers en schoenen) 
( ) Medicijnen (indien nodig) EHBO spullen en aspirines zijn aanwezig bij de leiding.  
( ) Rubber laarzen 
( ) Regenkleding  
( ) Snoep (niet te veel er is genoeg) 
( ) Zaklamp 
( ) Sportschoen (omniveld) 
 
 
 
 
 

 
 


