VV Papendrecht – Tentenkamp Pupillen 2019
Ook in 2019 organiseert de Jeugdcommissie in samenwerking met de Activiteitencommissie het Tentenkamp
voor jeugdleden, jongens en meisjes, tot met JO13/MO13. We rekenen op veel pupillen en mooi weer voor
een gezellig tentenkamp. Onderstaand tref je het programma aan en het inschrijfformulier. Wij hopen, dat jullie
je massaal opgeven.

TENTENKAMP
29 en 30 mei 2019
-

Aanvang: woensdagmiddag rond 16.00 uur;
Spannend avondprogramma en ochtendprogramma;
Donderdag speciale training tot rond 13.00 uur;
Slapen in tenten, met slecht weer in de kleedkamers,
wil je gewoon thuis slapen, geen probleem, geef dat dan op het inschrijfformulier aan bij bijzonderheden;
- Voor eten en drinken wordt gezorgd;
- De kosten zijn 5 euro, te betalen bij inlevering van het ingevulde inschrijfformulier.

INSCHRIJVEN
Je kunt je voor het tentenkamp opgeven met behulp van het onderstaande inschrijfformulier. Het ingevulde
inschrijfformulier dient uiterlijk 15 april ingeleverd te zijn. Je kunt het ook mailen naar:
jeugd@vvpapendrecht.nl.
De precieze informatie over het tentenkamp, zoals wat je tegen die tijd moet meenemen, zal later op de
mediakanalen van VV Papendrecht worden gezet en/of worden gemaild.
VRIJWILLIGERS
Om het tentenkamp tot een succes te maken en om het überhaupt door te kunnen laten gaan, hebben wij
uw hulp nodig. U kunt zich via het onderstaande inschrijfformulier opgeven als vrijwilliger.
VRAGEN
Heb je nog vragen over het inschrijven of andere zaken met betrekking tot het tentenkamp, dan kun jij die stellen
via: jeugd@vvpapendrecht.nl.
Met sportieve groeten,
Jeugdcommissie & Activiteitencommissie

P.S.: Voor het tentenkamp vragen wij een eigen bijdrage. Mocht dit om wat voor redenen dan ook een bezwaar
zijn voor deelname van uw kind aan het tentenkamp, dan horen wij dat graag.
VV Papendrecht een club met historie en toekomst

VV Papendrecht – Tentenkamp Pupillen 2019
Inschrijfformulier Tentenkamp 2019
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

SPELERS / SPEELSTERS
Ik _________________________________________________________________ uit team _______________
Neem deel aan het tentenkamp en ik blijf: slapen / niet slapen *
Bijzonderheden, zoals heimwee, allergie, etc.:
__________________________________________________________________________________________
Gegevens ouder(s)/verzorger(s) (inclusief onder welk telefoonnummer bereikbaar):
__________________________________________________________________________________________
E-mailadres (gaarne vermelden in verband met de communicatie van informatie):
__________________________________________________________________________________________
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

VRIJWILLGER(S)
Ik, (wij) ____________________________________________________wil(len) graag komen helpen.
De dagdelen dat ik kan helpen: woensdagmiddag / woensdagavond / woensdagnacht / donderdagochtend *
Mijn voorkeur bij het helpen gaat uit naar:
opzetten tenten / begeleiden groep / helpen bij activiteit / wachtlopen / catering *

Mijn gegevens
Telefoonnummer(s): ________________________________________________________________________
E-mailadres (gaarne vermelden in verband met de communicatie van informatie):
__________________________________________________________________________________________
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ik, als ouder/verzorger, ga akkoord met het feit, dat mijn kind zich heeft opgegeven:

Handtekening: _______________________________________________________________________________
* omcirkelen wat van toepassing
VV Papendrecht een club met historie en toekomst

betaald:

