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SASSENHEIM ,     mei 2018   

Hallo sportvriend of –vriendin, 

Ook dit jaar organiseert de Activiteitencommissie van Ter Leede weer de Voetbalvakantieweek, 
intussen al weer voor de 34e keer.  

Onder andere omdat we ook dit jaar weer te maken hebben met een avond-/nachtprogramma 
hebben we er voor gekozen om een strikte minimale leeftijdgrens te hanteren. Alle kinderen uit 
de geboortejaren 2006 t/m 2011 zijn welkom. 
Om de kinderen geboren in 2012 en wat jonger niet teleur te stellen organiseren we bij voldoende 
belangstelling een 2 daagse VVW-kennismaking op de maandag en de vrijdag. Inclusief een 
VVW-shirt zijn de deelnamekosten € 20,- . 
Graag gelijktijdig met de inschrijving de deelnamekosten overmaken naar 
NL80RABO0357205286 t.n.v. Ter Leede jeugd. 
Ouders: Vergeet niet de naam van de deelnemer bij de betaling te vermelden! 
In augustus ontvang je dan het digitale programmaboekje met het programma en alle verdere 
bijzonderheden.  

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

a. Pannenkoekenbaksters/bakkers voor vrijdag. (wij zorgen voor pannenkoekenmeel) 
b. Lunchmoeders of vaders voor maandag, dinsdag en vrijdag voor het klaarmaken/zetten 

van de lunch tussen de middag. Voor de donderdagochtend  zoeken we een stuk of 4-5 
“ontbijtmoeders”. 

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

Geïnteresseerd in deelname en of hulp bij de organisatie? 
Meld je aan voor 15 juni via onderstaande link. 
https://goo.gl/forms/jY23fIqE0dYd5gLQ2

Organisatie Voetbalvakantieweek 2018 

PS. 
Ukken en Euro-league spelers kunnen gratis lid worden van Ter Leede. 
Voordelen: je wordt automatisch geïnformeerd over activiteiten voor de Ter Leede jeugd zoals de 
Voetbalvakantieweek, je ontvangt regelmatig de Jeugd-nieuwsbrief en onze technische staf kan al 
vroegtijdig anticiperen op specifieke wensen. 
Aanmelden gaat erg eenvoudig via de website, www.terleede.nl , rode keuzeknop “Lid worden?” op de 
homepage.  Geef bij “Overige opmerkingen” op dat het om een Uk of Eurospeler gaat. 
En nogmaals: zolang de kinderen bij Jaap Schaap trainen of spelen betaal je geen contributie! 


