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Inschrijfformulier Tentenkamp 2021: 
 
Na een afwezigheid van 4 jaar is het eindelijk terug! Het Tentenkamp! Met een nieuwe 
organisatie hebben wij alles tot in de puntjes uitgewerkt om het tentenkamp tot een groot 
succes te maken! Het tentenkamp is een voetbalgericht kamp waar veel voetbal-
gerelateerde activiteiten zullen worden gedaan. Uiteraard zijn kinderen die lid zijn van de 
atletiek ook van harte welkom! Het tentenkamp zal plaatsvinden op zaterdag 12 juni vanaf 
10:00 uur tot zondag 13 juni 11:00 uur. Op zaterdag tussen 10:00 uur en 11:00 uur kunnen 
de kinderen hun tent opzetten op veld 3. 11:30 uur wordt het tentenkamp feestelijk geopend.   
 
Alle jeugdleden van Voorschoten’97 uit de teams Jo/Mo 9,10 en 11 uit het seizoen 
2020/2021 mogen aan dit evenement deelnemen. Ook is het mogelijk om deel te nemen als 
je lid bent van de atletiek. Ouders/verzorgers kunnen hun kind inschrijven op de volgende 
bladzijde. Lees wel eerst de tekst m.b.t. Corona en andere belangrijke informatie.  
 
Deelname aan het tentenkamp is voor iedereen GRATIS!  
 
In verband met de inkopen sluit de inschrijving op zaterdag 29 mei. Belangrijk om te weten: 
er is maar plek voor 120 kinderen; wees er dus snel bij! 
 

Corona informatie: 
Helaas ontkomen wij er ook niet aan. Corona is nog steeds in ons midden, maar vanwege de 
leeftijd zijn de maatregelen nihil voor de kinderen onder de 11. Bij aankomst moeten alle 
kinderen en begeleiders hun handen ontsmetten.  
Er mag maar 1 ouder per tent helpen met het opzetten van de tenten. Het is de bedoeling 
dat de ouders na het opzetten van de tenten het terrein direct verlaten (tenzij dit een 
begeleider is). Er moeten minimaal 2 kinderen in een tent slapen! 
Onder het inschrijfformulier van de kinderen kunt u zich als begeleider inschrijven. Verder 
staat daar wat er allemaal van u verwacht wordt.   
De belangrijkste Coronaregel die op het tentenkamp geldt: 

HEB JE KLACHTEN? BLIJF THUIS!!! 
Hoe jammer het ook is als je 1 dag voor het tentenkamp klachten krijgt waardoor je er niet bij 
kan zijn, maar dat is dan eenmaal zo. Volgend jaar komt er weer een nieuwe editie waarbij 
we hopelijk af zijn van de Corona maatregelen. Het is van belang dat indien je klachten hebt 
als koorts, droge hoest, keelpijn, geen reuk- of smaakvermogen, je je gezonde verstand 
gebruikt. Het is dan niet verstandig om te komen of laat je testen. Wanneer de test negatief 
is, ben je van harte welkom!  
 

Overige informatie: 
• Bij mooi weer maken we er een groot feest van. Wanneer het weer echt te slecht is, 

zullen wij helaas het tentenkamp moeten afblazen.  

• Er wordt gezorgd voor lunch, avondeten en ontbijt. Drinken en eten is er genoeg! 

• Alle communicatie zal via de organisatie gaan.  
o (Michiel Keijzer 06-83576782 / Donovan Ton 06-15394459). 

• Het is een TELEFOONVRIJ KAMP! Uit ervaring weten wij dat er ouders zijn die met 
hun kind willen bellen. Als er echt iets is kunt u ons bereiken (via de bovenstaande 
nummers) en wanneer het kind een probleem heeft, nemen wij met u contact op. 
Wanneer wij iemand met een telefoon treffen, zullen wij deze tijdelijk in beslag nemen 
en in de kantine bewaren. Na afloop van het kamp krijgt uw kind de telefoon weer 
terug.  
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Inschrijfformulier Kinderen: 
Naam:  

Jeugd team of 
atletiek: 

 

Geboortedatum:  

Tel. Nummer ouders:  

Woonadres:  

E-mail adres ouders:  

Mijn kind heeft een 
slaapplek geregeld: 

Ja/Nee (1 weghalen. De ander groen markeren) 

Mijn kind heeft geen 
slaapplek geregeld:  

Ja/Nee (1 weghalen. De ander groen markeren)  

 
Ieder kind zorgt voor zijn of haar eigen slaapplek. Minimaal 2 kinderen per tent en per tent 
mag er 1 ouder helpen met opzetten.    
 
Mijn kind heeft allergieën? (Wat voor ons van belang is!)  

•  

•  
Mijn kind heeft medicatie? (Wat voor ons van belang is!) 

•  

•  
Ik geef toestemming dat mijn kind op de foto kan worden gezet en deze online kan worden 
gedeeld. Ja / Nee? (1 weghalen en markeren met groen). 
 
Nogmaals: het is een TELEFOONVRIJ KAMP! Geef van te voren aan bij uw kind, dat 
wanneer hij of zij met een telefoon wordt gezien, deze tijdelijk wordt ingenomen en aan het 
eind van het kamp wordt teruggegeven. Alle communicatie verloopt via de organisatie (zie 
nummers hieronder).  

 
 
Voor overige vragen kunt u appen/bellen naar:  
06-83576782 (Michiel Keijzer) of 06-15394459 (Donovan Ton) 
 
Z.O.Z. voor inschrijfformulier begeleiders!  
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Inschrijfformulier begeleiders: 
Voor de begeleiders werken wij met shiften. We hebben er 3:  

• Overdag/avond shift 10:30 uur - 23:00* uur: 24 begeleiders  
o U begeleidt met 2 personen een groepje tijdens het circuit en toernooi. Ook 

bent u aanwezig bij de disco op veld 1. Voor lunch en avondeten wordt 
gezorgd.  

• Nacht shift 22:30 uur - 07:00 uur: 4 begeleiders 
o Hierbij bent u onderdeel van de nachtdienst. U blijft wakker en u bent er om ‘s 

nachts orde te houden, ervoor te zorgen dat de kinderen na de disco naar bed 
gaan en ervoor te zorgen dat het in de nacht stil is. Ook brengt u kinderen die 
bang zijn, of niet kunnen slapen naar de organisatie. Die zullen dan verder 
bepalen wat er gaat gebeuren. Voor een hapje en drankje wordt gezorgd.  

• Ochtend shift 07:00 uur - 11:00 uur: 10 begeleiders (zonder ochtendhumeur      )  

o Hierbij bent u alleen in de ochtend actief. U helpt dan met het ontbijt 
klaarzetten / klaarmaken en doet mee met het ochtendprogramma 
(begeleiders + organisatie vs kinderen). Ook helpt u met het afbreken van de 
tenten. U kunt mee ontbijten, dus dat is geregeld.  

 
U kunt eventueel meerdere shiften draaien. We hebben nooit teveel begeleiders!  
 
De organisatie is gedurende het hele kamp aanwezig en is uw aanspreekpunt. Alle kinderen, 
begeleiders en ook de organisatie krijgen een T-shirt, alle in eigen kleur. 
 

Naam:                          

Tel. Nummer:  

E-mail adres:  

Shift:  Overdag/avond (10:00-23:00*), Nacht (23:00 - 07:00), Ochtend (07:00 - 11:00) 

Woonadres:  

 
* Bij de overdag/avond shift is het niet verplicht om bij de disco aanwezig te zijn. Natuurlijk is 

dat wel gezelliger      . 

 
Belangrijk om te weten is dat het een ALCOHOLVRIJ KAMP is! Er wordt geen alcohol 
geschonken aan begeleiders. Het is een kinderevenement en het is niet de bedoeling dat er 
alcohol geschonken wordt.    
 
Voor overige vragen kunt u mailen naar:  
06-83576782 (Michiel Keijzer) of 06-15394459 (Donovan Ton) 
 
Wanneer het inschrijfformulier is ingevuld kunt u deze mailen naar 
tentenkamp@voorschoten97.nl. Check of u alles goed heeft ingevuld! 
 
 
 

mailto:tentenkamp@voorschoten97.nl

