
 
Inschrijfformulier tentenkamp Voorschoten ’97 voor E en F junioren op 30 en 31 mei 2014  
 
Na de zeer succesvolle tentenkampen voor de E en F pupillen van de afgelopen jaren, gaan we er ook dit jaar 
weer iets spectaculairs van maken. We starten op vrijdag 30 mei vanaf 13.30 uur en eindigt op zaterdag 31 
mei om 08.30 uur. Op vrijdagmiddag is er aandacht voor voetbal en in de avond maken we lol. ’s Nachts 
slapen we in eigen meegebrachte tenten die knus vlak bij elkaar staan op het hoofdveld. 

E en F pupillen van Voorschoten ’97 geboren in de jaren 2003 t/m 2006 mogen aan dit sportieve evenement 
deelnemen. Ouders/verzorgers kunnen hen met dit formulier inschrijven.  
De kosten voor deelname zijn € 7,50 per pupil. De inschrijving dient uiterlijk woensdag 22 mei 2013 ingeleverd te zijn. U kunt deze in een 
gesloten enveloppe met daarin het inschrijfgeld op de onderaan genoemde adressen in de brievenbus gooien. 
I.v.m. de inkopen e.d. wordt u dringend verzocht de deelnamekosten van € 7,50 bij het inschrijfformulier te voegen.  
Indien het geld niet is bijgevoegd vindt er geen inschrijving plaats. 
Bij mooi weer gaan we genieten. Bij echt slecht weer wordt het tentenkamp afgelast! 

Het is nodig een telefoonnummer op te geven waarop wij u tijdens het kamp kunnen bereiken. Tevens dient u ervoor te zorgen dat uw kind 
ongeacht het tijdstip, kan worden opgehaald (dus ook ’s nachts!!). 

Verder is het belangrijk om te weten of we met specifieke zaken rekening moet houden. Denk daarbij aan medicijnen, of allergieën. 
Het is uw verantwoordelijkheid om dit duidelijk op deze inschrijving op te geven (bijvoorbeeld op de achterzijde)! 
 
Om het tentenkamp te kunnen organiseren hebben we uiteraard de hulp van vrijwilligers nodig! U zult dan gedurende de dag en avond een 
groepje kinderen begeleiden. Indien u wilt kunt u ook 's nachts helpen. Opgeven kan onderaan het formulier. 

Uw vragen kunt u altijd mailen naar tentenkamp@voorschoten97.nl 
 
 
 
De ouders / verzorgers van : 

Naam  Uw telefoonnummer  

Adres  

Postcode en Woonplaats  

Email  Speelt in team   

 
Geven hierbij toestemming voor deelname aan het tentenkamp op 30 en 31 mei as. bij voetbalvereniging Voorschoten ’97. 
O Mijn kind neemt WEL een tent mee (van ouders wordt verwacht dat zij samen met hun kind op  

bovengenoemde tijden de tent opzetten en ook weer afbreken) 
 Kinderen waarmee afspraken zijn gemaakt dat ze in deze tent slapen :   

1  Speelt in team   

2  Speelt in team   

3  Speelt in team   

4  Speelt in team   

5  Speelt in team   

 LET OP : minimaal 2 kinderen en maximaal 5 kinderen per tent ! 
 
O Mijn kind neemt geen tent mee, en heeft wel / geen*  slaapplaats geregeld (*doorhalen wat niet van toepassing is) 

Indien wel, in de tent van ..…………………………………………………van team ………… 
 
 

Datum Naam Handtekening Vrijwilliger? 

   Dag:    Ja/Nee 

Nacht: Ja/Nee 

 
 
 
 

Fons Schrijver 
Bestevaer 32 
2253XX Voorschoten 

Frank Snieder & Inger Bierman 
Joke Smitlaan 112 
2253PD Voorschoten 

Robert vd Nouweland & Marije Wiegant 
Verdilaan 13 
2253HJ Voorschoten 

Frank & Simone Knaap 
Wielewaallaan 14 
2251NL Voorschoten 
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