
Belangrijke punten voor het voetbalkamp 
 

Voor alle ouders van voetbalkampdeelnemers. 
 

- In de treffer, op Facebook en op www.rkdes.nl/voetbalkamp staan de begin- en eindtijden van het voetbalkamp. 
   
- Het is niet de bedoeling dat u uw kind weghaalt tijdens het spelen van een spel of volgen van een onderdeel. Zeker niet 

voor het geven van snoep en/of drinken.  
 

- Als u uw kind ophaalt aan het einde van het programma, meldt uw kind af bij de leiders van zijn/haar groepje. 
 

- Tijdens het programma is de bar gesloten. 
 

- Wilt u uw kind voetbalschoenen en gewone sportschoenen meegeven alle 3 de dagen?! 
 

- De kinderen lunchen iedere middag en eten donderdagavond (pannenkoeken) en zaterdag aan het einde van de 
middag (patat) bij RKDES.  
 

- Heeft u kind (g)een zwemdiploma. Geef dit dan aan op het inschrijfformulier. 
 

- Vrijdag gaan de jongste* groepen 's middags naar het Speelkasteel, dus gewone sportschoenen en kleding mee. 
 
- Vrijdag gaan de middelste* groepen ’s middags zwemmen, dus zwemkleding mee.  

 
- Vrijdag gaan de oudste* groepen ’s middags Poldersporten, dus oude en schone kleding mee!! UW KIND MOET OP DE 

FIETS KOMEN!!! 
 

- Mobiele telefoons tijdens het voetbalkamp zijn niet toegestaan. 
 

- Ook als uw kind niet de finale van de penaltybokaal haalt, bent u van harte welkom om dit spektakel te komen bekijken. 
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!!! 

 
- Voor de playbackshow vrijdagavond bent u van harte welkom!!!! 

 
- RKDES en de organisatie van het voetbalkamp kunnen niet aansprakelijk gesteld worden bij schade, diefstal of 

vermissing van uw eigendommen. 
 

- Tijdens het voetbalkamp maken wij beeld opnamens die mogelijk op digitale media worden geplaatst. In het kader van 
de AVG zijn hierover reeds afspraken gemaakt met alle leden van RKDES. Als u bezwaar heeft tegen het publiceren van 
deze opnamen, neem dan contact met ons op. 

 
* Indeling van de jongste, middelste en oudste groepen zal  bekend  zijn bij de leiders en worden medegedeeld  donderdag bij de 
 start van het kamp. 


