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Inschrijfformulier Rood Wit Jeugdkamp JO11/JO13 pupillen 2017 
             

Beste JO11/JO13 Spelers, ouders en verzorgers, 

 

Op 16,17 en 18 juni 2017 organiseren wij weer het jeugdkamp voor JO11 en JO13 pupillen. 
Dit leuke en gezellige jeugdkamp wordt ook dit jaar georganiseerd op en rond het Rood Wit ‘62 
sportcomplex. 

Op vrijdag 16 juni starten wij rond de klok van 19:00 uur, en verwachten wij alle pupillen. Ouders en 
verzorgers kunnen hun kind(eren) weer ophalen op zondag 18 juni om 12:30 uur. 

De bijdrage per kind bedraagt slechts € 25,00 ‘all inclusive’. 
 
Hiervoor krijgen de kinderen een heel leuk en gezellig weekend vol spel en sport en natuurlijk alle 
maaltijden, drinken, andere versnaperingen en twee overnachtingen. 

Indien u uw kind deel wilt laten nemen aan dit jeugdkamp vult u als ouder/verzorger het 
deelnameformulier hieronder in. Dit inschrijfformulier kan worden ingeleverd op de hieronder vermelde 
data, maar uiterlijk 30 april 2017. Vanzelfsprekend dient dat ook de bijdrage van € 25,00 betaald te 
worden. 

 

7, 8, 14, 15, 22 en 23 maart 2017 van 18:30u – 19:30 uur. 

4,5,12,13,19 en 20 april 2017 van 18:30u – 19:30 uur.  
Wij kunnen het jeugdkamp door laten gaan bij voldoende aanmeldingen. 

 
Doe mee en meld je aan! 
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Gegevens JO11/JO13 pupil: 

 

 

Naam: ……………………………………………………………….. 

 

Elftal: ……………………………………………………………….. 

 

Adres: ……………………………………………………………….. 

 

Postcode + Woonplaats: ……………………………………………………………….. 

 

Telefoonnummer ouder/verzorger: ……………………………………………………………….. 

 

Mobielnummer ouder/verzorger: ……………………………………………………………….. 

 

E-mail adres: ……………………………………………………………….. 

 

Geboortedatum: ……………………….                      Jongen  Meisje 

 

 

N.B.: Indien er bijzonderheden zijn met betrekking tot uw kind waarmee de organisatie tijdens het kamp 
rekening moet houden, dan kunt u dit op het volgende blad aangeven (natuurlijk wordt deze informatie 
strikt vertrouwelijk behandeld door de organisatie). 

 



         s.v. ROOD-WIT  ’62  HELMOND 
                                                             Opgericht 16 maart 1962 – Koninklijk goedgekeurd 29 augustus 1963 nr. 124 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Pagina 3 van 3 

 

                   

Bijzonderheden: (met betrekking tot eten/drinken, medicijn gebruik, medische beperkingen etc.) 

 

 

Voor meer informatie of vragen kunt u altijd contact opnemen met de onderstaande: 

Jeugdactiviteiten Commissieleden: 

Franklin Mansvelders: 06-166 85 895 

Lonneke van Teeffelen:  06-270 28 319 

Of via e-mail aan jeugdactiviteiten@roodwit62.nl. 

 

Dit inschrijfformulier ingevuld en ondertekend inleveren bij: 

s.v. Rood Wit ’62 (bestuur- wedstrijdkamer) 

Jeugd Activiteiten Commissie 

Sportcomplex De Rijpel 1 

5709 NZ  Helmond 

Telefoonnummer: 0492 – 515 416 

 

De dagen dat u het inschrijfformulier kunt inleveren zijn (vergeet de bijdrage niet te voldoen): 

7, 8, 14, 15, 22 en 23 maart 2017 van 18:30u – 19:30u 

4,5,12,13,19 en 20 april 2017 van 18:30u – 19:30u       
  


