
s.v. Oranje Wit – Jeugdkamp   
 
Contact: 
Thomas Hoogvliet 
t_hoog@hotmail.com 
      06-47422471 

Dordrecht, februari 2018 
 
Betreft: Deelname jeugdkamp s.v. Oranje Wit 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Graag nodigen wij uw zoon/dochter uit voor het 47e jeugdkamp. Het jeugdkamp zorgt al jaar en dag 
voor heel veel plezier bij onze voetballende pupillen. Ook dit jaar is de inschrijving open voor pupillen 
van de leeftijdscategorieën O10, O11, O12, O13. 
 
Op onze thuisbasis Kampeerboerderij Kuijpershoefke is het altijd prima vertoeven. Dit jaar zal het 
jeugdkamp worden gehouden van vrijdag 18 mei t/m maandag 21 mei 2018. Op dit moment staan 
er tijdens dit weekend nog KNVB wedstrijden gepland, maar Oranje Wit geeft voorrang aan het 
jeugdkamp en zal alle wedstrijden voor bovengenoemde leeftijdscategorieën verplaatsen. 
Deelnemen aan het kamp levert dus geen hinder op voor het team in de competitie. 
 
Een groot aantal leiders zijn nu al bezig met de voorbereidingen van de activiteiten. Zowel tijdens 
deze activiteiten als in hun vrije tijd hoeven de kinderen zich geen moment te vervelen. Voor wat 
betreft de maaltijden is er ook geen zorg. De maaltijden worden door een eveneens ervaren 
keukenploeg verzorgd. Eventuele diëten zijn geen probleem. 
 
Wij willen u er op wijzen dat wij letten op het gedrag van de kinderen. Als er iets niet helemaal gaat 
zoals het zou moeten, dan spreken wij de kinderen aan op hun eventuele afwijkende gedrag. Eerst 
zal door ons een oplossing worden gezocht, maar wij zullen niet aarzelen contact met u op te nemen 
als wij er niet uit komen. 
 
Inschrijfzaterdagen 
Er zijn drie zaterdagen gereserveerd t.b.v. de inschrijving, te weten: 3, 10 en 17 maart 2018 van 
07.00 tot 12.00 uur. De inschrijving vindt plaats in onze kantine. Voor deelname aan het jeugdkamp 
vragen we inschrijfgeld. Van dit geld wordt het gehele weekend bekostigd. Ook wordt van dit 
inschrijfgeld voor de kinderen drinken en snoep gekocht. De TOKO is erg populair onder de 
deelnemers. Uw kind hoeft dus geen zakgeld mee te nemen naar het kamp. Het inschrijfgeld is € 
80,00 per kind. Voor een tweede kind uit een gezin betaalt u € 70,00. Wij willen u daarom dringend 
verzoeken tijdens de inschrijving het gehele bedrag contant te voldoen. Pas na ontvangst van het 
inschrijfformulier en het inschrijfgeld registreren we uw kind als deelnemer. 
 
Kampinfoboekje 
We zijn voornemens twee weken voor het kamp een informatieboekje te sturen met daarin alle 
benodigde gegevens over wat er meegenomen moet worden, het inleveren van de bagage, vertrek– 
en aankomsttijden. Mocht u nu al vragen hebben, schroom niet om mij te bellen op 06-47422471. 
Tijdens de inschrijfzaterdagen kunt u ook uw vragen kwijt bij de aanwezige kampleiders. 
 
Namens de voltallige kampploeg, 
 
Thomas Hoogvliet, Niels Vogelezang en Jan Boezen 
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