
Inschrijfformulier tentenkamp Voorschoten ’97 d.d. 18/19 mei 2007  
 
Zoals u misschien al gehoord of gelezen hebt wordt op bovengenoemde datum het tentenkamp 
georganiseerd. Deze begint op vrijdag 18 mei om 14.00 uur en eindigt zaterdag 19 mei om 10.00 uur. 
Bij slecht weer wordt het tentenkamp afgelast! 
 
Pupillen van Voorschoten ’97 geboren in de jaren 1996 t/m 1999 mogen aan dit sportieve evenement 
meedoen en de ouders kunnen hen met dit formulier inschrijven. De kosten voor deelname zijn  
� 5,- per pupil. 
 
Omdat het organiseren van een dergelijk evenement evenals het goed verlopen hiervan het nodige 
van alle vrijwilligers vereist, gelden een aantal strakke regels. Graag uw begrip hiervoor. Heeft u nog 
vragen, mail dan naar: tentenkamp@kpnplanet.nl 
_________________________________________________________________________________ 
 
De ouders/verzorgers van: 
 
Naam:………………………………………………………………… Speelt in team:…………………………. 
Adres:……………………………………………………………………………………………………………….
PC en Woonplaats:……………………………………………………………………………………………….. 
 
Geven hierbij toestemming voor deelname aan het tentenkamp op 18/19 mei a.s. bij voetbalvereniging 
Voorschoten ’97. 
 
* Mijn kind neemt wel / niet een tent mee (van de ouders wordt verwacht dat zij samen met hun kind 
op bovengenoemde tijden de tent opzetten en ook weer afbreken).  
In mijn tent slapen tevens  …………….………………………….. van team ………………. 
 
Mijn kind neemt niet een tent mee maar heeft wel / niet een slaapplaats geregeld. Indien wel een 
slaapplaats geregeld is; dit is bij ……………….…………………..…..van team ………………. 
 
* I.v.m. de inkopen e.d. wordt u dringend verzocht de deelnamekosten ad. � 5,- bij het 
inschrijfformulier te voegen, indien het geld niet is bijgevoegd vindt er geen inschrijving plaats. 
 
* Tevens is het belangrijk om te weten of er met specifieke dingen rekening moet worden gehouden, 
hierbij kunt u denken aan medicatie of allergieën. Het is uw verantwoording om dit duidelijk bij 
deze inschrijving op te geven! 
 
* Als laatste verzoeken wij u een telefoonnummer op te geven waar wij u tijdens het kamp kunnen 
bereiken (dus ook ’s nachts!!). Tevens dient u er voor te zorgen dat uw kind, ongeacht het tijdstip, kan 
worden opgehaald. 
 
 
Telefoonnummer  Datum   Naam   Handtekening 
 
…………………………….. ……………………… ………………………… ………………………... 
 
De inschrijving dient uiterlijk voor 5 mei 2007 ingeleverd te zijn. Deze kunt u bij de volgende adressen 
in de brievenbus gooien: 
 
P. Ringe     J. van Heijningen 
Van Heuven Goedhartstraat 33   Gebr. de Wittplantsoen 7 
Voorschoten     Voorschoten 
 
L. Oerlemans     N. de Jong 
J.W. Frisolaan 19    Middelgeestlaan 61 
Voorschoten     Voorschoten 
 
 
 


