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Jeugdkamp  
17 t/m 19 mei 2019 

 

Heythuysen, februari 2019 

Beste jeugdleden van SV VIOS en ouders, 

Na 2 jaar afwezigheid is het leukste jeugdevenement van onze club teruggekeerd. We 

gaan weer op kamp!! Voor komend voorjaar hebben we een mooie locatie gevonden in 

Neer (Patronaatsgebouw Jong Nederland).  Het is een nette, ruime locatie die slaapplek 

biedt aan onze jeugdleden (A t/m E jeugd) en ruim plek voor enkele senioren/hulp 

papa’s en mama’s.  

Let op: Voor de F-jeugd en kabouters hebben we een dagprogramma dat zal beginnen op 

zaterdagochtend en zal eindigen op zaterdagavond. 

De kinderen worden vrijdag 17 mei 2019 na het avondeten (ongeveer 18.30) verwacht 

en mogen zondag 19 mei na de middag (ongeveer 13.00) weer opgehaald worden. De 

exacte tijden zullen we pas later weten in verband met de opvulling van het weekend 

waarmee we nu in volle gang zijn. 

Op vrijdagavond verwachten we de kinderen bij de sporthal van Laco, Van hieruit zal er 

een speurtocht richting Neer plaatsvinden. Op zondag mogen de kinderen in Neer 

opgehaald worden. Ouders zijn welkom vanaf half 1 in de middag. 

Het is voor ons belangrijk om te weten hoeveel kinderen er meegaan in verband met het 

organiseren van de activiteiten. 2 jaar geleden hebben wij met ongeveer 100 jeugdleden 

en 15 man leiding veel gezellige en sportieve activiteiten ondernomen. Dit mag je beslist 

niet missen, dus geef je snel op!! 

Ook als je niet meegaat graag even het opgaveformulier invullen en de optie ‘gaat 

mee op kamp’  met NEE invullen. Zo weten wij dat je wel op de hoogte bent van het 

kamp en dit niet bent vergeten! 

Voor het kamp vragen wij een bijdrage van € 40,- per kind voor A t/m E jeugd en een 

bijdrage van € 15,- voor de F-jeugd en kabouters. 
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Hoe meld ik me aan voor het jeugdkamp? 

Ga naar www.svvios.nl → Ga naar tabblad “Informatie” → Ga naar “Jeugdkamp” → Vul 

het opgave formulier “Opgave VIOS kamp 2019” in en klik op “Submit”. 

Of ga naar deze link: https://www.svvios.nl/informatie/jeugdkamp  → Vul het opgave 

formulier “Opgave VIOS kamp 2019” in en klik op “Submit”. 

Wil je meerdere kinderen opgeven voor het jeugdkamp? Vul dan het opgave formulier 

“Opgave VIOS kamp 2019” in voor één kind, klik op “Submit” en klik vervolgens op 

“Submit another response”. Dan kun je de opgave voor het volgende kind invullen.  

Let op! Opgave is pas definitief wanneer het bedrag van 40 euro (of 15 euro voor F 

jeugd/kabouters) per kind is overgemaakt naar NL18 RABO 0122 2179 85 t.a.v. 

Sportvereniging V.I.O.S. onder vermelding van "KAMP 2019 + NAAM KIND(EREN)". Elke 

definitieve opgave krijgt een ontvangstbevestiging. De inschrijfdatum zal sluiten op 1 

april. 

Mocht je problemen hebben met het openen van het opgaveformulier, stuur dan een 

mail naar robinrutjens@hotmail.com 

Voor het weekend zijn wij ook op zoek naar slaaphulp, nachtwacht en keukenhulp 

verdeeld over het hele weekend. Geef dit aan op het opgaveformulier. Deze hulp hebben 

wij ieder jaar weer hard nodig om alles in goede banen te kunnen leiden. Ook al kun je 

maar een dagdeel helpen, daar zijn wij en vooral de kinderen enorm mee geholpen.  

Mochten ouders vragen hebben over het kamp of over wat het meehelpen allemaal 

inhoudt, neem dan contact op met de hoofdkampleiding Martijn van Buggenum 

(martijnvanbuggenum@hotmail.com) of Robin Rutjens (robinrutjens@hotmail.com). 

Zodra wij weten wie er meegaat en het programma helemaal klaar is, zal er een brief 

volgen met alle details. 

Wij hopen jullie allemaal te zien op het VIOS jeugdkamp 2019. 

 

Groetjes, 

De organisatie 
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