VOETBALKAMP 2013
Aan alle ouders, jeugdleden en leiders.
Elk jaar organiseert de jeugdafdeling van voetbalvereniging Nederwetten verschillende activiteiten voor haar
jeugd.
Voor alle jeugdleden van de F t/m de B is er dit jaar wederom een voetbalkamp georganiseerd.
Waarom een voetbalkamp?
Wij zijn van mening dat wij onze jeugd meer moeten en ook kunnen bieden dan alleen het voetbal op zaterdag en
de trainingen. Als jeugdbestuur hechten wij veel waarde aan het onderlinge sociale contact, dat juist op een
jeugdkamp nog eens extra kan worden benadrukt. Het is belangrijk bij een teamsport om ook echt één team te
zijn. Daarvoor is het van belang dat alle partijen (spelers, trainer, leiders, maar ook bestuur) elkaar eens op een
andere manier en onder andere omstandigheden leren kennen. Dit bevordert de onderlinge sfeer, de teamgeest
en de betrokkenheid van eenieder die eraan deelneemt. Het kamp zal uiteraard in het teken staan van de voetbalsport, maar daarnaast komen ook vele andere vormen van sport en spelvormen aan de orde.
Huishoudelijke aspecten
Het jeugdkamp zal plaatsvinden van vrijdag 14 juni t/m zondag 16 juni.
Alle jeugdleden (m.u.v. de F-jes) worden MET fiets bij de kantine verwacht. (F-jes, die gaan met de auto mee).
Kom op tijd!!! Wie niet op tijd is kan niet mee, er kan niet worden gewacht!
17.30 Verzamelen en inleveren spullen: vrijdag 17.30 bij de kantine van voetbalvereniging Nederwetten.
17.45 Groepsindeling
18.00 Vertrek eerste groep per fiets (F-jes met de auto)
We zijn zondagmiddag rond 17.00- 17.30uur terug bij de kantine in Nederwetten.
In noodgevallen kunt u bellen met de leiding: 06-22089738 / 06 – 22175193
Wat je mee moet nemen:
- Laken of hoeslaken!!!! (zonder mag er niet worden geslapen!!)
- Je eigen hoofdkussen
- Kussensloop
- Slaapzak dekbed of deken
- Kleding (niet al te best, het is immers een jeugdkamp)
- Sportkleding, trimschoenen en de voetbaluitrusting
- Ondergoed
- Zwembroek
- Zakdoeken
- Toiletartikelen
- Hand- en theedoeken
- Zaklamp met volle batterijen
- Regenkleding en laarzen, houdt rekening met de weersverwachtingen
- Geen geld er is toch geen plek om het op te maken
- Goede zin
- Tafeltennis batje
- Tafeltennis balletjes
- Indien van toepassing je medicijnen
(Tip: merk de kleding van uw kind)
Doe al deze spullen in een stevige tas, koffer, plastic zak of iets dergelijks met je naam erop.
Opmerking voor de leiders:
Leiders vragen we een fietsen bandenplak setje mee te nemen en fietspomp.
Veel plezier.

