
 
 
 
 
Betreft: aanmeldingsbrief          Volleybalkamp 2015 

 

Beste volleybal boys en girls van S.V. Doles,  

 

We gaan weer op volleybalkamp! Deze keer gaan we met de pinksterdagen, van 22 t/m 

25 mei 2015, weer naar Ameland. We proberen vrijdag 22 mei met de boot van 18:30 

uur te gaan. Maandag 25 mei gaan we met de boot van ca. 12:30 uur terug. De exacte 

tijden, ook voor het verzamelen bij de Borgstee, krijgen jullie in een volgend bericht.  
 

Volleybalkamp is bedoeld voor alle CMV- en jeugdleden. We doen veel activiteiten samen. 

Ook organiseren we activiteiten in verschillende leeftijdsgroepen of zullen groepjes 

indelen op leeftijd, team of basis/middelbare school. Voor vragen of meer informatie 

hierover, kun je informeren bij de kampleiding. 

 

Als je mee wilt (en mag) geef je dan op! Dit kan tot en met uiterlijk zaterdag 28 
februari 2015!  Dit doe je door het onderstaande strookje in te vullen en in te leveren 

bij je trainer.  

 

Dit jaar bedragen de kosten van het kamp € 65,- per kind. Voor ieder 2e, 3e (,4e, 5e etc.) 

kind van hetzelfde gezin zijn de kosten € 60,- per kind. Wil je mee? Betaal de kosten 

dan voor zondag 5 april contant aan Jeroen (Laan der Kruisheren 127) of maak het over 

naar S.V. Doles op NL15INGB0002905870 onder vermelding van Doles Jeugdkamp 2015. 

Vergeet niet bij zowel de contante- als bankbetaling je naam en team er bij te 

vermelden! 

 

We hopen dat jullie allemaal mee gaan en maken er samen weer een leuk kamp van! 

 

Groetjes, de kampleiding! 

Anita, Daphne, Ellen, Emiel, Frank, Frédérique, Jeroen, Jigo, Karin en Leon. 

 

Ja, ik ga mee op volleybalkamp van vrijdag 22 tot en met maandag 25 mei 2015! 

Naam: ..................................................................................................Team: ......................................... 

Leeftijd tijdens het kamp: ............................................................Geboortedatum: ...................... 

Telefoonnummer:..................................................................................................................................... 

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

Medicatie-, allergie-/dieet informatie:............................................................................................. 

.....................................................................................................................................................................  

Mijn ouders kunnen  wel / niet*   rijden. Zij kunnen  heen / terug / heen & terug rijden.*  

Er kunnen in totaal .............................kinderen in de auto.  
* Doorhalen wat niet van toepassing is.  
 
thema idee(ën) en/of tips:................................................................................................................... 


