
Aanmelden start nu! 

Voetbalkamp F-pupillen en Mini’s 2017 

zaterdag 10 en zondag 11 Juni 2017  
Sportcomplex Jong Brabant 

 
 
Beste JAC’er, 
 
Binnenkort staat voor onze jongste leden het leukste weekend van het jaar weer voor de deur: het 
Voetbalkamp F-pupillen en Mini’s. Zaterdag 10 en zondag 11 juni is het sportcomplex van Jong Brabant het 
decor voor een weekend vol sport en spel. En vooral vol plezier! Noteer het dus alvast op de kalender! 
 
Overnachten 
Het Voetbalkamp is twee dagen. We starten beide dagen om 09.00 uur. We bieden de mogelijkheid om de 
kinderen te laten slapen. Dit geldt overigens niet voor de Mini’s. Bij het overnachten dienen de kleedkamers 
als slaapplaats. Overnachten is echter niet verplicht! Kinderen kunnen ook op zaterdagavond (uiterlijk 22.00 
uur) opgehaald worden en ’s morgens om 9.00 uur weer gebracht worden voor het resterende programma.  
Zondag om 13.00 uur is het afgelopen met de pret en moeten alle kinderen opgehaald worden. 
Over het programma gaan we nu nog niets verklappen; dat blijft natuurlijk een verrassing.  
 
Bijdrage: € 30,00 per kind 
Om van dit weekend een paar onvergetelijke dagen te maken, vragen wij een bijdrage: het inschrijfgeld is 
€ 30,00 per kind. In ruil hiervoor krijgen de kinderen een compleet verzorgd weekend: 1x ontbijt, 2x lunch, 
1x avondeten, een leuk uitstapje op zaterdagmiddag en leuke activiteiten bij Jong Brabant.  
 
Begeleiding noodzakelijk 
Het Voetbalkamp kunnen we niet organiseren zonder begeleiders. Daarom ons dringende verzoek om per 
team ongeveer 4 begeleiders voor de diverse dagdelen: zaterdagochtend, zaterdagmiddag (incl. rijden naar 
uitstapje), zaterdagavond + nacht en zondagochtend. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen worden zij 
dan ingedeeld. We delen de begeleiders zoveel mogelijk in bij hun eigen team. 
 
Aanmelden 
Wij verzoeken je te inventariseren welke spelers van je team aan het Voetbalkamp willen deelnemen. De 
namen dienen ingevuld te worden op het aanmeldformulier. Hierop moeten ook de begeleiders ingevuld 
worden (per dagdeel). Dit formulier graag uiterlijk vrijdag 21 april ingevuld mailen naar rrulo@home.nl .  
Het inschrijfgeld per team dient dan ook overgemaakt te worden naar rekeningnummer 
NL33RABO0317440594 t.n.v. R. van Rulo. Graag je teamnaam erbij vermelden.  
 
Verdere informatie volgt als alle aanmeldingen bekend zijn. 
 
Meer informatie? 
Wil je meer weten? Neem dan contact op met leden van de organisatie: 
Dick (06-22879209), Ivo (06-39208354), Ronnie (06-38686673), Remon (06-11318989) 
Bennet (06-50495350) en Erwin (06-51647046)   
 
Op naar een fantastisch Voetbalkamp 2017 voor onze F-pupillen en Mini’s! 
 
Met sportieve groeten, 
Organisatie Voetbalkamp F-pupillen en Mini’s 2017 


