
Dus ben je nog niet aangemeld en wil je graag bij dit

sportieve, gezellige evenement zijn?  

Geef je dan snel op!  

Zodra de 300ste deelnemer zich heeft ingeschreven, is 

deelname niet meer gegarandeerd. 

 

Voetbalkamp 2020.. een beetje anders dan anders 

Het Goals for Freedom voetbalkamp begint dit jaar op woensdag 29 April. 

Hé, dat is gek! Waarom beginnen we niet ‘gewoon’ op maandag? Nou, de 

weersvoorspellingen voor Koningsdag zijn dit jaar niet fantastisch. De 

voetbalkampcommissie heeft daarom in al haar wijsheid besloten om te 

beginnen bij 20 graden met een verkoelend zacht briesje. En die voorspelling 

is afgegeven voor de woensdag. Fantastisch toch? 

Ouderinformatieavond 

Op donderdag  23 april om 20u30 kunnen ouders van deelnemers die voor 

het eerst meegaan terecht op de informatieavond op SO Soest. Ook ouders 

die vragen hebben over de deelname zijn dan welkom. De folder “Hoe 

overleef ik 3 dagen zonder mijn kind” wordt, mits nog beschikbaar, op 

aanvraag gratis uitgereikt.  

 



Vrijwilligers 

Mist u stiekem ook uw kind als hij of zij er niet is? Wij vinden het gezellig als 

ouders komen kijken en nog gezelliger als ze komen helpen! Bij de 

aanmelding voor deelname aan het voetbalkamp kunt u zich als ouder direct 

als vrijwilliger opgeven. Rond februari/maart nemen wij dan contact op om 

de mogelijkheden te bespreken. Wees gerust; er zijn vele vormen van 

vrijwilligerswerk op het voetbalkamp, varierend van een paar uurtjes in die 

week tot zelfs hele dagen en/of nachten. Voor elk wat wils! 

 

Thema van dit jaar:  

Door het hele land vieren we dit jaar dat we 75 jaar in vrijheid leven. We 

staan er niet altijd bij stil, maar in vrijheid leven is echt niet vanzelfsprekend. 

Het voetbalkamp is altijd een mooi feest. Om in vrijheid te mogen leven is 

een nog groter feest! Daarom is het goed om soms ook even stil te staan bij 

hoe een feest tot stand gekomen is. Het verhaal achter onze vrijheid. 

Daarom hebben wij ons feest aan dit belangrijke feest gekoppeld. Eén ding is 

zeker, samen maken we één heel groot gaaf gezamenlijk feest!  

 

En nu we toch bezig zijn… 

Een beetje anders dan anders dus, het kamp beginnen op woensdag. Ook 

achter de schermen is het een beetje anders dan anders. Anton Jan van 

Zonneveld is na vele jaren gestopt met zijn creatieve inzet op de lumineuze 

logo’s en prachtige poortcreaties. Dus moesten we op zoek naar iemand 

anders in een poging de creativiteit te evenaren. Die creativiteit zit Anton 

Jan in het bloed en hoe regel je dan een waardig vervanger? 



Soms moet je niet verder zoeken dan je neus lang is!  

De zoon van Anton Jan, Youp, heeft hetzelfde bloed en, zo is nu al gebleken, 

hetzelfde talent! Youp bracht met het logo voetbal en 75 jaar vrijheid 

dichtbij elkaar.  

Super gedaan Youp!  

Met de wetenschap dat Rembrandt veel beter kon tekenen dan zijn vader, 

zijn wij als commissie heel nieuwsgierig naar wat dit talent voor ons nog in 

petto heeft! 

  

En Anton Jan, bedankt! Bedankt voor je trouwe jaren én het overdragen van 

jouw creatieve genen! 

 

We zetten de details nog even op een rij: 

Wil jij van 29 april t/m 1 mei meedoen aan het voetbalkamp?  

Meld je aan via  https://voetbalkamp.so-soest.nl/aanmelden         

 De kosten voor deelname aan dit super grote feest: 72 euro 50.  

Daar zijn de dag- en nachtactiviteiten, twee overnachtingen en    

maaltijden bij inbegrepen.  

 Inschrijven voor het voetbalkamp gaat via i-deal. Bij inschrijving wordt 

het geld dus direct van de rekening afgeschreven.  Lukt dit niet?  

Neem contact met ons op via voetbalkamp@so-soest.nl 

  Gebruik je medicijnen? 

Geef dit op bij de inschrijving! Je ontvangt dan een formulier om voor 

het voetbalkamp ingevuld terug te sturen.  

Zo zijn ook wij goed voorbereid! 

https://www.so-soest.nl/voetbalkamp-2020
mailto:voetbalkamp@so-soest.nl


 

 

Foto’s   

Veel kinderen en hun ouders genieten van de foto’s die wij elk jaar weer met 

veel plezier (laten) maken. Deze foto’s worden geplaatst op de website van 

SO Soest, zodat ouders ook vanuit huis kunnen meegenieten. Deelname aan 

het voetbalkamp betekent ook dat uw kind kans maakt om op de prachtige 

plaat te worden vastgelegd. Wij rekenen op uw enthousasiasme én uw 

begrip. 

 

Vragen? 

Spreek ons aan langs de lijnen of rond de velden of stuur ons een email: 

voetbalkamp@so-soest.nl.  

 

 

Sportieve groeten! 

De voetbalkampcommissie  
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