
Hallo sportvrienden!!!!  

  

Het mag dan misschien nog wel even duren maar op 5, 6 en 7 juni 2015 gaat het sportkamp weer 

beginnen. Omdat we dit jaar een grotere groep verwachten vergeleken met de andere jaren, krijgen 

jullie nu al deze mail! 

  

Vanaf nu kun je opgeven voor het Sportkamp 2015. Het grootste en mooiste kamp in Afferden. Meer 

dan 150 kinderen ontvangen deze mail en wij hopen weer op een enorme deelname, want dit feest 

mag je niet missen! 

  

Even nog kort de info/regels om het kamp een klein beetje in structuur te houden: 

  

- Bij HRC/Stormvogels kan opgave voor iedereen tot en met de D-elftallen; 

- Voor TVA/AVC geldt dat iedereen zich op mag geven geboren na 1 oktober 2001; 

- NIET slapen geldt voor de mini F bij HRC; 

- NIET slapen bij TVA/AVC voor iedereen geboren na 1 januari 2008; 

  

Ook dit jaar houden wij de eigen bijdrage weer beperkt tot € 25,- per deelnemer. Hiervoor krijg je drie 

dagen eten, drinken, fruit en iets lekkers, maar ook onderdak.  

Bij opgave dit bedrag ook overmaken op rekening NL 34 RABO 0129852082 tnv Kamp HRC/TVA. 

 

Graag willen wij voor maandag 20 april weten of je wel of niet deelneemt. Heb jij niets laten weten 

voor 20 april, dan gaan wij er vanuit dat je niet deelneemt!  

  

Wij willen graag dan het volgende van jullie weten: 

Naam: 

Lid van: 

Team: 

Maat t - shirt: 

Slapen: Ja/Nee 

Bijzonderheden: 

 

Dit laat je weten door deze mail gewoon te beantwoorden. Dus, ook als je NIET 

deelneemt TOCH even een mail sturen. Dit is handig voor de organisatie zodat ook wij weten 

waar wij aan toe zijn! De lijst met spullen die jullie moeten meenemen stuur ik jullie voor 

aanvang van het kamp nog! 

  

Ik zou zeggen op naar 5 juni!!! Jullie komen toch ook!!!    

Vriendelijke kampgroetjes,  

  

Thijs Custers (Hoofdorganisatie sportkamp alverman  thijscusters@msn.com ) 

PS, mocht ik in alle  zorgvuldigheid toch iemand vergeten zijn uit te nodigen, laat het mij dan svp 

weten! 
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