Volleybalkamp 2019
Beste jeugdspelers en ouders,
Dit jaar gaan we met VC Retie al voor de 20ste keer op volleybalkamp! Het wordt beslist weer een
fantastische editie met geweldige trainingen en superleuke spelletjes! Kortom, dit worden vier
dagen onvergetelijk plezier. Net zoals vorig jaar trekken we naar de Hoge Rielen. We gaan ons
amuseren in de bossen, op de speelvelden en trainen doen we in de sporthal van de Hoge Rielen.
Heb jij zin om je samen met ons rot te amuseren? Heb jij zin om training te krijgen van trainers en
spelers van onze club? Schrijf je dan snel in voor het kamp!
Wanneer en waar :
Dit jaar zal het kamp starten op maandag 28 oktober. We blijven drie keer slapen om zo op
donderdag 31 oktober in de ochtend weer opgehaald te worden. We trekken opnieuw naar de Hoge
Rielen in Kasterlee. In deze bossen slapen we voornamelijk in gebouw 47 – Ree.
Voor wie:
Alle volleyballers die geboren zijn tussen 01/01/2003 en 31/12/2010 mogen mee. Daar we met een
maximaal aantal deelnemers zitten krijgen kinderen van deze leeftijd eerst de kans om mee te gaan.
Na 15/09/2019 wordt er gekeken hoeveel plaatsen er nog vrij zijn en deze worden daarna opgevuld.
Kostprijs:
De kostprijs is op basis van een all-inclusive formule. We houden de prijs democratisch en vragen
voor een eerste kind dat inschrijft €90, tweede kind €85 en vanaf het derde kind dat mee op kamp
gaat €80.

Inschrijven:
Schrijf op tijd in! Inschrijven kan tot 15 september door deze procedure te volgen:
1. Vul het inschrijvingsformulier in. De link is te vinden op www.vcretie.be of door te klikken op
volgende link: https://forms.gle/5LUnWGj1bqjk4mV96
2. Stort het bedrag op de rekening van VC Retie: BE06 7895 8279 5822. Dit met de volgende
vermelding: “Volleybalkamp + naam en ploeg van de deelnemer(s)”
Enkele weken voor het eigenlijke kamp zal er een
tweede mail volgen enkel naar de personen die
hebben ingeschreven. Vul daarom dus zeker het
juiste mailadres in bij het inschrijven.
Bij vragen kunnen jullie steeds contact opnemen via
mail naar jeugdbestuur@vcretie.be of telefonisch
op +32476628887 (na 18u00).

