
 

  
 

 
 

Informatie V.V. HEBES voetbalkamp 2022 
 
 

Beste jeugdleider of begeleider, 
 
Aanstaand weekend is weer het voetbalkamp van HEBES. Fijn dat jullie aanwezig zijn om er 
samen met ons weer een geweldig weekend van te maken voor de JEUGD. Zonder jullie hulp 
is dit niet mogelijk! 
 
Eerder hebben jullie al informatie gehad over allerlei praktische zaken zoals het adres, de 
tijdstippen en wat mee te nemen. 
In deze memo willen wij jullie informeren over wat wij van jullie verwachten in het weekend. 
 
 
Leiding kampteam 
Bij de eerste opdracht worden de kampteams ingedeeld. Elk kampteam heeft twee of drie 
leiders die gedurende de dag verantwoordelijk zijn voor het betreffende kampteam. Je bent 
voor de kinderen in jouw team het eerste aanspreekpunt en zorgt ervoor dat het kampteam 
op de gewenste momenten bij elkaar is om spellen te doen; uiteraard met de nodige 
gezelligheid maar wel binnen de gangbare gedragsregels. Dit kampteam blijft gedurende het 
gehele weekend in stand.  Mocht hierop een uitzondering worden gemaakt dan zal de 
activiteitencommissie dit tijdens het kamp duidelijk melden.  
 
Speciale aandachtspunten zijn het nachtspel; zorg dat iedereen die het bos ingaat ook 
meegaat naar het kamp. Daarnaast voeren wij op een aantal momenten ook weer 
tekencontroles uit, zorg dat iedereen uit jouw team elke keer wordt gecontroleerd!  
 
Het kan zijn dat je door de organisatie wordt gevraagd om bij een of twee onderdelen als 
spelleider te fungeren. Uiteraard houden wij er rekening mee dat er voldoende begeleiding 
is bij elk kampteam. Iemand van de organisatie geeft dit dan persoonlijk bij je aan en licht 
dan kort toe wat er van jou wordt verwacht. 
 
Zeer belangrijk is dat jullie voor het avondspel een mobiele telefoon bij jullie moeten hebben 
die VOLLEDIG is opgeladen. Een eventuele extra powerbank is altijd van harte welkom, 
indien je hiervan in bezit bent. Zorg ook voor een goede zaklamp deze is nodig. 
 
  



 

  
 

Leiding ’s nachts 
Bij de slaapzalen zal er een indeling gemaakt op ‘teamindeling’. Wij gaan er vanuit dat de 
jeugdleiders gaan slapen bij de teams waar zij leider van zijn, de overige begeleiders wordt 
verdeeld over de zalen. Als leiding ben je verantwoordelijk voor iedereen in deze slaapzaal. 
Wij willen dat alle kinderen uit zaal gelijktijdig naar binnen wordt geroepen om de 
nachtkleding aan te doen, (eventueel douchen,) tanden te poetsen en te gaan slapen. 
  
Indicatie bedtijden: 

• JO-7 (5 t/m 7 jarigen) om 22:00 uur,  

• JO-8 en JO-9 (overige) om 23:00 uur, 

• JO-10 t/m JO13 om 24:00 uur.  
 
Plezier maken moet zeker kunnen, de leiding moet zorgen dat dit voor iedereen acceptabel 
is en leuk blijft; Ook voor de kinderen die wel willen slapen. 
 
(Veel) versnapering/snoepen, dat hoort bij het kamp, maar wel onder enkele voorwaarden.  
Napoleonssnoep, alcoholische drank en energie verhogende dranken zijn NIET toegestaan.  
Jeugdige leiding mag GEEN alcohol (meegenomen alcohol wordt in beslag genomen).  
 
Wij zorgen dat voldoende afvalzakken aanwezig zijn voor de resten van deze versnapering en 
verwachten dat met jullie begeleiding de kinderen dit (uiterlijk) zondagochtend ook 
ordentelijk achterlaten voor de poetsploeg.  
Als niet iedereen het op tijd netjes achter heeft gelaten kunnen wij niet op tijd starten met 
het programma. Daarnaast is ook goed te beseffen dat, zeker bij de jongsten, hulp gewenst 
is bij het inpakken van de tassen. 
 
Mocht je vragen of opmerkingen hebben dan kan je terecht bij de organisatie, te herkennen 
aan de T-shirts. 
 
Mochten er desondanks nog vragen of opmerkingen zijn neem dan contact op met de 
kamporganisatie: 
 

• Pim Leenders   06 – 31740502 


