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Beste ouders/verzorgers van onze jeugdleden, 
 
Op vrijdag 21 en zaterdag 22 juni organiseert voetbalvereniging F.C. Roerdalen weer het traditionele 
familietoernooi en jeugdkamp voor de Mini F, F, E en D teams (JO6 tot en met JO13). De edities van de 
afgelopen jaren telden telkens dik meer dan 200 deelnemers, verdeeld over 16 teams. Graag willen wij de 
jeugdleden, opa’s en oma’s, ouders, broers/zussen, vrienden en kennissen  uitnodigen om ook dit jaar weer deel 
te nemen. Het programma is als volgt. 
 
Vrijdag 21 juni 

• 17.30 : ontvangst in de voetbalkantine en aansluitend opbouw tentenkamp  
    Let op: géén gezamenlijk avondeten. 

• 19.00 – circa 21.30 : Familie toernooi. 

• Vanaf circa 23.00 : Avondactiviteit voor de F, E en D-jeugd (JO8 tot en met JO13). 
 
Zaterdag 22 juni 

• 8.00-9.00 : ontbijt voor de jeugdleden die zijn blijven slapen in het kamp 

• 9.00-11.00 : spelactiviteit 

• 11.00 – 12.00 : graag nodig ik de ouders/verzorgers uit bij deze spelactiviteiten aanwezig te zijn ter 
          begeleiding waarna wij gezamenlijk zullen gaan opruimen.  

 
Het jeugdkamp is bedoeld voor de kinderen uit de F tot en met de D categorie (JO8 tot en met JO13). De Mini-F’s 
(JO6 & JO7), kunnen  niet blijven overnachten maar natuurlijk wel aan alle voetbalprogramma-onderdelen 
meedoen. Overnachten gebeurt in eigen tenten!! Uiteraard zijn de trainers/leiders verantwoordelijk voor het 
toezicht tijdens het gehele kamp. De toegang tot de voetbalaccommodatie wordt vrijdag om 23.00 afgesloten. 
Ouders verzoeken wij daarom vóór 23.00 uur het terrein te verlaten.  
 
Bijzonderheid 
Bij zeer slechte weersomstandigheden dan wel weersverwachtingen, waarbij het onverantwoord is om in de tent 
te blijven slapen, gaat de overnachting niet door, het familietoernooi vindt dan wel plaats (uiteraard mits 
verantwoord).  
 
Benodigdheden deelnemers aan het jeugdkamp: 

• Tandenborstel, tandpasta en shampoo 

• Handdoek, schoon ondergoed en trainingspak/sportkleding (afhankelijk van de weersomstandigheden). 

• Slaapzak en luchtbed/slaapmat 

• Tent (Zie opgaveformulier) 
 
Indien u vragen heeft, kunt u hiervoor de jeugdleider aanspreken van uw kind. Deelname aan deze activiteit is 
kosteloos.  
 
Voor deelname graag onderstaand formulier, volledig ingevuld, inleveren bij Crit Smeets, Kerkstraat 5 Melick of 
per mail toezenden (critsmeets@home.nl). 
 

Opgave van deelname graag vóór 11 juni aanstaande. De tijd daarna heeft 
de organisatie nodig om de gegevens te verwerken. 
 
Met vriendelijke groet, 

Crit Smeets 

 

21 en 22 juni 2019 F.C. Roerdalen 
familietoernooi, jeugdkamp, ontbijt en 

spelochtend 
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AUB inleveren vóór 11 juni aanstaande 
 

 

Familietoernooi 

Ik neem deel aan het familietoernooi (volledige naam speler/speelster):   

Ik voetbal momenteel in team (geef aan JO6-7 of JO8-9 of JO10-11 of JO12-13)    : 

 

Namen familieleden, vrienden en bekenden die meedoen aan het familietoernooi (graag volledige naam): 

- 

- 

- 

- 

 

Andere activiteiten 

Speler blijft wel / niet* overnachten 

Speler neemt wel / niet* deel aan avondactiviteit op 21 juni 

Speler neemt wel / niet* deel aan ontbijt op  zaterdagmorgen 22 juni 

Speler neemt wel / niet* deel aan de spelactiviteit op zaterdagmorgen 22 juni 

 

Mijn vader / moeder / verzorger* wilt graag assisteren bij de avondactiviteit (21 juni). 

Naam : _______________________________ 

 

Ik heb een tent met plaats voor ____ personen en wil deze meenemen. 

 

Handtekening ouder/verzorger: 

 

 

____________________________ 

* AUB doorstrepen wat niet van toepassing is. 

 

Deelnemers aan het familietoernooi worden door de organisatie willekeurig in teams ingedeeld. Uiteraard 

wordt daarbij rekening gehouden met familie. Dat geldt ook voor vrienden en kennissen voor zover mogelijk.  

 

Deelname aan alle activiteiten is vrijwillig en geheel op eigen risico; 
voetbalvereniging F.C. Roerdalen, c.q. de organisatie, is niet aansprakelijk 
voor verlies/diefstal/schade e.d. van persoonlijke eigendommen dan wel in 
het geval van (ernstige) blessures of ander (persoonlijk) letsel. 

OPGAVEFORMULIER 
 

F.C. Roerdalen familietoernooi en 
jeugdkamp 

 


