
 
 
 
 
 
Beste leiders / trainers 
 
19 juni t/m 21 juni 2020 wordt het  34ste Weekendkamp van UDI’19 gehouden!  
Dit jaar voor alle spelers van de Onder 8 t/m Onder 11 !! 
 
Zou u de bijgevoegde informatie flyers aan elke speler willen uitdelen en daarbij het 
kamp enthousiast willen promoten? 
 
Het inschrijfformulier houdt u zelf. Op dit formulier staan de gegevens van de spelers. Streep de 
namen door die niet meedoen. U ontvangt van de deelnemende kinderen het inschrijfgeld, of de 
deelnemer maakt het over via de bank. Bij de deelnemende kinderen vermeld u  eventuele 
bijzonderheden. 
 
Als u het inschrijfformulier compleet heeft, kunt u deze (tegelijk met het inschrijfgeld in een 
gesloten envelop onder vermelding van uw naam en team) inleveren bij het 
Wedstrijdsecretariaat van UDI’19 of op zaterdag 28 maart tot 13:00 uur persoonlijk inleveren 
bij een van de organisatie van het Weekendkamp in het clubhuis. U kunt het ook digitaal  
opsturen naar weekendkamp@udi19.nl. 
 
 
Als u zelf of een van de ouders in de gelegenheid bent om een kamp groepje te begeleiden dan 
horen wij dit graag; u kunt dit aangeven op het inschrijfformulier. Het gaat dan om een groepje van 
ongeveer 6-7 kinderen en u doet dat met z’n tweeën. 
___________________________________________________________________ 
 
Het kamp in het kort: 
 
Op vrijdag 19.00 uur verwachten wij de J08 en J09. Voor deze groep duurt het kamp tot zaterdag 
16.00 uur. 
Op zaterdag 10.30 uur verwachten wij de J010 en J011. voor deze groep duurt het kamp tot zondag 
14.00 uur. 
 
Er worden allerlei spelletjes georganiseerd, waarbij er ’s avonds ook overnacht wordt in een grote 
tent op het terrein.  
Bij het Weekendkamp doen er ruim 170 spelers aan mee en door velen wordt het als ontzettend 
leuk ervaren. Een ervaring die je eigenlijk niet mag missen.  
 
Meer informatie staat in de informatieflyer of u kunt evt. mailen naar weekendkamp@udi19.nl 
 
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking 
 
 
 
Weekendkamp Commissie 
Henrie, Cathy en Sylvia 
 
 


