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Rvv AGE-GGK Jeugdkamp 2019
Beste Ouder(s) en jeugdspelers van rvv AGE-GGK
Na het succes van de Jeugdkampen van de afgelopen jaren, zijn wij ook dit jaar weer enthousiast genoeg
om nogmaals een voetbalkamp voor al onze jeugdspelers te organiseren. Een midweek in de meivakantie
vol leuke en spannende spellen, gezellige avondprogramma’s maar bovenal met heel erg veel plezier!
Het Jeugdkamp van 2019 zal worden gehouden van

Maandag 29 april tot en met vrijdag 3 mei 2019
Zoals het de afgelopen jaren is gebleken is het Jeugdkamp een geliefde week voor onze voetbaljeugd,
een kamp waar welk voetballend jeugdlid bij aanwezig wilt zijn. Wij zijn dan ook vol goede moed het ook
dít jaar te laten slagen. We merken dat de jeugdelftallen alleen maar naar elkaar toe groeien en de
saamhorigheid van de vereniging groter wordt als ze bijna een hele week met elkaar doorbrengen.
Afgelopen jaar waren er heel veel F-jeugdspelertjes die zo stoer waren om een midweek van huis te gaan
en we hopen dat er dit jaar nog veel meer het aandurven om mee te gaan. Ondanks dat het kamp natuurlijk
hoofdzakelijk voor onze jeugd is moeten wij eerlijkheid getrouw melden dat de begeleiders ook een zeer
gezellige week beleven, weinig slapen ……. maar oh zo gezellig.
Het Jeugdkamp is voor alle pupillen en junioren F tot A van AGE-GGK.
Begeleiding
Mocht U zich geroepen vinden als begeleider mee te willen naar het Jeugdkamp dan kunt U daarvoor
apart even een mail sturen naar melviin-fcdh@hotmail.com, aub wel rekening houden dat het voor u als
begeleider alleen een aanmelding is en nog geen zekerheid is, de aantallen begeleiders welke benodigd
zijn zal geheel afhankelijk zijn van het aantal aanmeldingen van de kinderen en trainers/begeleiders
hebben voorang.
Locatie.
Wij gaan wederom naar het kamphuis “Ahoy” in Oosterhout, afgelopen keer was als een soort thuiskomen
nadat wij een paar jaar elders vertoefd hadden. Een groot kamphuis met mooie speelvelden en hele
bosrijke omgeving voor al onze activiteiten. U kunt een kijkje nemen op de site (www.kamphuis-ahoyoosterhout.nl) van de kamphuis “Ahoy” waar u een aantal foto’s kunt bekijken en wat informatie kunt vinden
over het kamphuis en haar omgeving.
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Kosten.
De eigen bijdrage proberen wij altijd zo laag mogelijk te houden, helaas is het kamphuis duurder geworden
en zijn wij ook genoodzaakt iets met de bijdrage omhoog te gaan. De eigen bijdrage is dit jaar bepaald op
een bedrag van € 90,-- per persoon. Wij denken nog steeds dat dit een redelijk bedrag is voor 5 dagen
waarbij alles wat betreft eten -drinken- verblijf en nachtrust is geregeld voor uw kroost.
Zoals U begrijpt is de € 90,-- per persoon niet budget sluitend, mede dankzij diverse sponsoren kan het
Jeugdkamp mogelijk worden gemaakt, zonder hun is het onmogelijk om een Jeugdkamp te organiseren,
derhalve een dank naar alle sponsoren en als u nog een sponsor weet die wij kunnen benaderen houden
wij ons aanbevolen.
Aanmelden en Betaling.
Gaarne verzoeken wij u allen zo spoedig mogelijk uw kinderen aan te melden via onderstaand inschrijfformulier, het "mee willen" van de kinderen zal geen probleem zijn bij onze vele jeugdleden.
Wij verzoeken derhalve bijgevoegd antwoordformulier uiterlijk 31 Januari 2019 in te leveren, dit kan door
middel van afknippen en afgeven aan de bar of per mail een aanmelding te versturen dat uw kind mee wilt
en
mag
naar
het
Jeugdkamp,
de
mail
kan
naar
melviin-fcdh@hotmail.com
of
nancy.boogaard@hotmail.com a.u.b. het formulier geheel in vullen, voor u een kleine moeite, voor ons
een zeer groot gemak.
Wij verzoeken u derhalve na aanmelding uiterlijk 28 februari 2019 zorg te dragen voor de betaling van
de € 90,-- euro, de betaling a.u.b. overmaken naar:
IBAN Nummer NL59INGB0000313626 t.n.v. avs-germinal-eds-ggk
Als kenmerk a.u.b. vermelden: JEUGDKAMP en de naam van uw kind(eren) en het elftal waar hij/zij in
speelt. Indien er geen betaling voor deze datum binnen is rekenen wij NIET op deelname van uw
kind(eren). Bij voorkeur ontvangen wij liever geen contante betalingen. In de loop van de weken/maanden
houden wij u via de site www.ageggk.nl en onze Facebook pagina Jeugdkamp AGE-GGK op de hoogte.
Vragen of onduidelijkheden
Als u nog vragen of overige onduidelijkheden heeft kunt u altijd
een
mail
sturen
naar
melviin-fcdh@hotmail.com
of
nancy.boogaard@hotmail.com, u weet dan zeker dat uw vraag of
onzekerheid wordt beantwoord.
In afwachting van de vele aanmeldingen verblijven wij, met
vriendelijke groeten,
Organisatie Jeugkamp rvv AGE-GGK
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ANTWOORDFORMULIER TBV JEUGKAMP rvv AGE-GGK 2019
Inleveren bij de begeleider van uw kind, achter de Bar of even een mail naar melviin-fcdh@hotmail.com of
nancy.boogaard@hotmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voornaam Kind: ________________________

Geboortedatum: _ __- __ __- __

___

Achternaam Kind: _______________________

Geboorteplaats: __________________

Ziekenfondsnummer: ____________________

Naam zorgverzekeraar: ____________

Speelt in Elftal: _________________________

Datum ondertekening : _ __- __ __- __

___

Bijzonderheden betreffende allergieën, medicijnen of aangepast dieet:

Naam één van de wettelijke ouders/voogd: __________________
Telefoonnummer(s) van de Ouders/wettelijke voogd: ______________

____________
______

E-mailadres:
Bovenstaand lid mag vooralsnog mee naar het rvv AGE-GGK Jeugdkamp 2019.

Handtekening :

* Let op dat U a.u.b alle gegevens invult, wij moeten voor het nachtregister alle aanwezigen bij de eigenaren van het verblijf in
kaart brengen (veiligheidseis).
Het telefoonnummer contactpersoon en de gegevens van de zorgverzekering wordt uitsluitend intern door de organisatie van het
kamp opgeslagen, uitsluitend in het geval van een noodzaak.
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