
 

Neem jij jouw luchtbedje mee naar het Luilakkenkamp? 
 
 

 
Beste ouders/verzorgers van de KVVA-teams JO7 t/m JO13, 
 
op zaterdag 3 juli en zondag 4 juli 2021 organiseert de Evenementen commissie van KVVA het 
Luilakkenkamp 2021 op het terrein van onze club! 
 
Het voetbalseizoen 2020-2021 was een rampseizoen voor het amateurvoetbal in Nederland en dus 
ook voor de jeugd van KVVA! In september begonnen we vol moed aan het nieuwe seizoen en half 
oktober werd de hele competitie alweer gestopt vanwege de Corona-crisis. 
 
Om dit seizoen toch nog op een hele leuke manier af te sluiten, heeft de Evenementen commissie 
van KVVA bedacht om een Luilakkenkamp op het terrein van KVVA te organiseren! 
 
Op zaterdag 3 juli om ongeveer 9.00 uur worden alle deelnemers bij KVVA verwacht voor een hele 
dag voetballen en spelletjes doen. ’s Avonds is er in de kantine een disco en ’s nachts kunnen alle 
kinderen blijven slapen. Al kunnen we ons voorstellen dat de allerjongsten ook graag thuis willen 
gaan slapen. 
De volgende dag staat er ook weer van alles op het programma en rond 13.00 uur gaat iedereen dan 
weer moe maar voldaan naar huis. 
 
Hoe gaaf is dat!?!? Voor alles wordt gezorgd in die 2 dagen en dat voor maar €5,00! Laat jouw 
ouders/verzorgers snel de onderstaande aanmeldstrook uitknippen, invullen en lever die in, samen 
met de €5,00, in een dichte envelop bij de trainer/teammanager.  
Aanmelden kan uiterlijk tot zaterdag 12 juni 2021. Dus wees er snel bij, want dit wil je niet missen!! 
 
Uiteraard kan dit fantastische evenement niet zonder de hulp van vrijwilligers. Kunt u op zaterdag 3 
juli en/of zondag meehelpen, geef u dan ook op via de onderstaande strook. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne Giesselbach. Bel of app 06 – 42 91 74 11.    
 
Met vriendelijke groet, de Evenementen commissie van KVVA 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam deelnemer: ………………………………………………… 
 
Telefoonnummer(s) ouders/verzorgers: ……………………………………………………………………………… 
 
Heeft u zoon/dochter een allergie waar we rekening mee moeten houden? Nee / Ja* 
 
Gebruikt uw zoon/dochter medicijnen waar we rekening mee moeten houden? Nee / Ja*  
 
Is er vanuit de geloofsovertuiging iets waar we rekening mee moeten houden? Nee / Ja* 
 
*Graag dit op de achterzijde van deze aanmeldstrook vermelden a.u.b. Bedankt! 


