
 

            Jeugdkamp KSC 
             05-06-07 juli 2019 

 

Beste allemaal, 
 

De voorbereidingen op de organisatie van het Jeugdkamp 2019 zijn al weer gestart! Net als voorgaande jaren is het de 

bedoeling om ook dit seizoen weer met alle jeugdleden, leiders en trainers op kamp te gaan, met gezellige, sportieve, 

uitdagende en spannende activiteiten op het programma. Locatie voor dit jaar is Kampeer accommodatie in Hunsel. 

 

Vrijdagavond 5 Juli 2019 om 18.00 uur vertrekken de deelnemers en leiders per auto vanaf de parkeerplaats bij het 

voetbalveld in Knegsel naar Hunsel.  

 

De kampbijdrage per deelnemer bedraagt dit jaar € 40,00. De bijdrage voor de leiders is € 25,00. Bij dit bedrag is eten en 

drinken inbegrepen; snoep en andere lekkere tussendoortjes kunnen tegen vriendelijke prijzen worden gekocht in de 

snoepwinkel van het jeugdkamp. Deelname is voor alle jeugd spelers en speelsters die in het seizoen 2018/2019 mee speelden 

bij Knegselse Boys dan wel in de Steensel/Knegsel combinatie teams vanaf de JO-8.  

 

Ga je graag (weer) mee, geef je dan op door onderstaande opgavestrook in te vullen en uiterlijk vóór vrijdag 11 mei a.s. in 

te leveren bij Marc Wouters, De kranenpoel 17 te Knegsel. Stuur je liever een mail om je opgave te bevestigen, dat mag ook, 

wederom voor vrijdag 11 mei 2018 naar mpsrwouters@gmail.com 

 

Het deelnamebedrag dient bij voorkeur eveneens vóór 11 mei a.s. te zijn overgemaakt op Regiobank nr.  
NL35 RBRB 0697 2808 96 onder vermelding van naam deelnemer & Jeugdkamp 2019. 

 
Graag verzoeken wij jullie rekening te houden met bovengenoemde opgave datum. Dit i.v.m. reserveringen, planning en 

programma-samenstelling. Er is geen verzekering afgesloten. Desgewenst dient u dit zelf te regelen. 
 
Meeneemlijst: 
Sportkleding, regenkleding en laarzen, extra stel kleding, toiletspullen, zaklamp, slaapzak en eventueel kussen, eenpersoons 
laken of hoeslaken, muziekinstrument of cd’s e.d., materiaal om een playback of stukje op te voeren!!!, zakgeld maximaal  
€ 7,50, gezelschapsspel-kaarten e.d.  
 
Spullen inleveren: 
Alle spullen willen we vrijdag 5 Juli tussen 17.30u en 18:00u ingeleverd hebben bij de verzamelplaats op het parkeerterrein bij 
het voetbalveld in Knegsel. Spullen goed merken met je eigen naam!  Vandaar vertrek per auto. 
 
Terugkomst en spullen ophalen: 
De terugkomst is op zondag 07 juli om ongeveer 15.00u uur op het parkeerterrein bij het voetbalveld. Dan kunnen ook de 
spullen opgehaald worden.  
 

Verblijfadres: Groepsaccommodatie Bekerhof, Beekstraat 9, 6013 RV, Hunsel. Tel: 0475-565457. www.bekerhof.nl 
 
Telefoon organisatie: Maarten Wijnands; 06-50666661    

 

 

  
Naam deelnemer(ster)(s) …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Gaat(n) graag mee op kamp. 
 
Mijn vader/moeder is leider of trainer en neemt   wel / niet*  deel aan het jeugdkamp*. 
Mijn vader/moeder kan ons mee wegbrengen/ophalen. 
  
I.v.m. doorlopende activiteiten dienen leiders/trainers die zich opgeven bij voorkeur het gehele kamp aanwezig te zijn.  

 

Hunsel (Bekerhof) 


