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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.  
Ook dit jaar hebben we ervoor gekozen om het programma weer wat anders te maken. 
Natuurlijk houden we heel veel aan van het bekende programma maar ook dit jaar blijven we een 
nachtje slapen op het terrein van Ter Leede. Hoe leuk is dit?! 

We hebben ervoor gekozen om woensdag overdag een halve dag rust in te bouwen en we 
verwachten de deelnemers dan vanaf 13 uur bij Ter Leede. 
Na het middagprogramma volgt om een uur of 6 een BBQ met daarna een avondprogramma met 
diverse leuke verrassingen. Om ongeveer 23.00 uur eindigt de avond en kunnen de deelnemers 
in tenten blijven slapen (bij slecht weer in de kleedkamers) of thuis in hun eigen bed kruipen.  

Inschrijving staat open voor jeugdleden met geboortejaar 2006 t/m 2011. De deelnamekosten 
bedragen dit jaar € 70,- pp all-in.  
De ondergrens van geboortejaar 2011 is gezien de opzet van het programma strikt. 
Bij voldoende belangstelling organiseren we voor de kinderen met geboortejaar 2012 en jonger 
een 2 daagse VVW-kennismaking op de maandag en de vrijdag. De mogelijke deelnemers 
ontvangen hiervoor een afzonderlijke uitnodiging. 
De deelnamekosten graag gelijk bij het aanmelden overmaken op IBAN 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, onder andere: 

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. 

Voor de teambegeleiding mikken we weer op onze eigen, oudere jeugd (vanaf 2e jaars JO15)  
Meld je gerust aan. Er is altijd wel iets te doen en het is nog leuk ook! 
Verder krijgen we ieder jaar meer aanmeldingen van 1e jaars JO15 spelers voor de begeleiding. 
Onze ervaring is echter dat deze categorie spelers nog net iets te jong is voor het begeleiden van 
een team. Wel kunnen we een stuk of 5 van deze vrijwilligers gebruiken voor het verrichten van 
hand en span diensten. Meld je dus snel aan en val je af, dan is er volgend jaar weer een kans! 
Wij rekenen op een grote deelname en een week lang mooi weer!  

Aanmelden van deelnemers en vrijwilligers graag voor 15 juli via onderstaande link. 

https://goo.gl/forms/jY23fIqE0dYd5gLQ2

Organisatie Voetbalvakantieweek 2018. 


