
HBC’09 organiseert voor de 3e keer 

“de gezamenlijke seizoensafsluiting” 

Extra informatie: 
Vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli 2017 sluiten we het voetbalseizoen gezamenlijk af met alle 
jeugdleden en trainers/leiders van HBC’09 op sportpark Het Anker. De seizoensafsluiting start op 
vrijdagavond 30 juni om 19.00. Mocht je van te voren al je tentje willen opzetten, kan dat! Het is 
noodzakelijk om je slaapspullen mee te nemen (tent, slaapzak, slaapmatje/luchtbed, knuffel etc.).  
De organisatie zorgt dit jaar niet voor tenten. We zullen samen onze tenten opzetten in 1 groot 
HBC’09-kamp. Van elk team dient minimaal 1 trainer/leider aanwezig te zijn tijdens de overnachting 
en op de zaterdag. Lukt dit niet, dient er een (ouder aanwezig te zijn). ’s Avonds is er een dropping 
voor de F t/m de B jeugd. Voor de mini-F wordt er voor een alternatief programma verzorgd in de 
kantine in de vorm van een film op groot scherm of enkele spellen in de kantine. 
 
Zaterdagochtend begint de dag met een goed ontbijt. Daarna volgt een (voetbal)spellencircuit en na 
de middagpauze met broodje knak, een sjravelmix-toernooi, dus denk aan je voetbalspullen en 
douchespullen. Na afloop van het middagprogramma staat de frietenwagen klaar, om een lekker 
frietje met een snack op te peuzelen. Spelers van HBC’09 hoeven hier uiteraard niet voor te betalen. 
Ouders, die na 17.30u welkom zijn om hun kroost op te halen, kunnen ook een frietje eten, dat is 
voor eigen rekening. Uiteraard kan men afsluitend ook nog iets drinken in de kantine. Indien je alleen 
vrijdag of alleen zaterdag kunt, is dat ook geen probleem, maar geef dit aan op het formulier.  
 
Dit overnachtingsweekend kan natuurlijk alleen maar doorgang vinden mits er genoeg vrijwilligers 
bereid zijn om de organisatie te helpen met diverse taken, anders is het onmogelijk om voor 
ongeveer 150 deelnemers te faciliteren. Naast dit inschrijfformulier voor de kinderen is er ook een 
inschrijfformulier voor vrijwilligers, daar kunt u op aangeven welke taak u wilt verrichten op 
verschillende tijdstippen. Zijn er niet genoeg vrijwilligers, zien we ons helaas genoodzaakt om de 
activiteit te annuleren.  
 
Wil je graag meedoen aan deze te gekke activiteit, vul dan onderstaand formulier in. Dit geldt 
natuurlijk ook voor de leiders. Het inleveren van dit formulier kan tot uiterlijk zaterdag 3 juni bij 
jouw leider/trainer. Leiders/trainers en vrijwilligers dienen al hun aanmeldingen maandagavond 5 
juni per mail in te leveren bij Tom Stoffels. Hebt u verder nog vragen: mail naar 
tom_stoffels@hotmail.com. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Naam  
deelnemer:   
Team: 
 
Telefoonnummer: 
 (ouder)   
 
E-mail:  (ouder) 
 
Trainer/Leider: 
 
Ik kom alleen vrijdag/zaterdag 
 
Bedankt en tot 1 juli! 

 

 

 

 

 


