
Uitnodiging voor   

 Weet jij het al?   

Van 30 april t/m 2 mei 2018 is er bij SO Soest weer een voetbalkamp.   

Drie dagen sportiviteit en gezelligheid.    

En… we vinden het superleuk als JIJ daarbij bent!  

Dat belooft een programma vol (voetbal-)spel, competitie & verrassingen.   

Dus.. meld je aan via https://voetbalkamp.so-soest.nl en zet de data in je agenda!  

  
Wij willen heel graag veel deelnemers van 6 t/m 16 jaar blij maken, maar de slaapplaatsen zijn beperkt, dus 

zorg dat je op tijd ingeschreven bent! Dan weet je zeker dat je erbij bent. En verrassing; de 100ste, 200ste en 

300ste inschrijvers krijgen deze beleving cadeau; zij doen gratis mee! Ben jij éen van deze gelukkigen? Hou de 

website regelmatig in de gaten.  

  

  

Aanvullende informatie voor ouders:  

Kosten  

De kosten om met deze expeditie mee te doen zijn € 65 per persoon. Daar zijn de dag- en nachtactiviteiten, twee 

overnachtingen en alle maaltijden bij inbegrepen. Inschrijven voor het voetbalkamp gaat ook dit jaar via i-deal. Bij 

inschrijving wordt het geld dus direct van uw rekening afgeschreven. Lukt dit niet? Neem dan contact met ons op via 

voetbalkamp@so-soest.nl.  

  

Medicijnen  

Gebruikt uw kind medicijnen? Geef dit op bij de inschrijving. U krijgt dan een formulier om voorafgaand aan het 

voetbalkamp ingevuld terug te sturen. Zo zijn wij goed voorbereid op hoeveel kinderen welke medicijnen wanneer nodig 

hebben. Let op: Wij gaan zorgvuldig met uw kinderen om. Het toedienen van medicijnen is daarvan een belangrijk 

onderdeel. Wij zijn hierin afhankelijk van uw medewerking!  

Vrijwilliger  

Wij vinden het gezellig als u komt kijken en nog gezelliger als u komt helpen! Via het aanmeldformulier kunt u zich als 

vrijwilliger tijdens het voetbalkamp opgeven. Vrijwilliger zijn kan voor een paar uurtjes of zelfs voor een hele dag en/of 

nacht. Voor elk wat wils dus. Geef u op via het inschrijfformulier en onze Natasja neemt contact met u op.  

 Informatie en vragen?  

Vragen over het voetbalkamp kun je aan ons stellen via email: voetbalkamp@so-soest.nl. Natuurlijk kun je ons 

ook aanspreken rond de velden bij SO Soest. Binnenkort stellen wij ons via de nieuwsbrief aan jou voor. De 

nieuwsbrieven op de site kunnen je ook antwoorden geven. Is dit je eerste voetbalkamp? Dan houden we 

voor je ouders in april een informatieavond. Vertel je ouders dat de datum en tijd voor deze avond op de site 

komt te staan. En een week voordat deze ‘expeditie editie’ van het voetbalkamp begint, krijg je van ons ook 

nog een informatieboekje in de brievenbus.   

We zien je graag op 30 april!  

Met sportieve en enthousiaste groeten, 

De voetbalkampcommissie  


