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SASSENHEIM , juni 2016

Hallo sportvriend of –vriendin,

Ook dit jaar organiseert de Activiteitencommissie van Ter Leede, met financiële steun van de
Club van Uk-tot-A weer de Voetbalvakantieweek, intussen al weer voor de 32e keer. Alle
jeugdleden die nog op de basisschool zitten, dus ruwweg in 2004 of later geboren zijn, mogen
meedoen. Ook degenen die het afgelopen seizoen in de Euro league hebben gespeeld zijn
welkom. Aanmelden kan via e-mail onder opgaaf van de naam van de deelnemer(s), de
geboortedatum, shirtmaat, broekmaat en schoenmaat en, voor noodgevallen, de 06-nummers
van beide ouders. De deelnamekosten bedragen evenals vorig jaar € 60,- pp all-in.
Stuur je aanmelding voor 15 juli naar vvw@terleede.nl en vraag je vader of moeder € 60,- over
te maken naar IBAN: NL80RABO0357205286.tnv Ter Leede jeugd.
Ouders: Vergeet niet de naam van de deelnemer bij de betaling te vermelden!
Begin augustus ontvang je dan het digitale programmaboekje met het programma en alle verdere
bijzonderheden. En je kunt er op rekenen dat ook dit jaar alles weer verrassender en anders is
dan in de voorgaande jaren.

Ouders: wanneer je kind medicijnen gebruikt of anderszins extra aandacht behoeft zet dat dan
ook even in de mail.

Verder hebben we gedurende de hele week weer veel vrijwilligers nodig.

a. Pannenkoekenbaksters/bakkers voor donderdag. De organisatie zorgt voor
pannenkoekenmeel.

b. Lunchmoeders of vaders voor alle dagen voor het klaarmaken/zetten van de lunch tussen
de middag.

c. Spelleiders, supervisors, scheidsrechters, fotografen en trainers.

Geïnteresseerd?
Geef dit dan even per e-mail aan ons door. Geef bij b en c ook even aan op welke dag/dagen je
beschikbaar bent!

Voor de teambegeleiding mikken we weer op onze eigen, oudere jeugd.
Meld je gerust aan. Er is altijd wel iets te doen en het is nog leuk ook!

Wij rekenen op een grote deelname, een week lang mooi weer en vergeet vooral niet je goede
humeur mee te brengen!

Tot ziens in augustus!
Organisatie Voetbalvakantieweek 2016


