
Voorjaarskamp 
 
Voor 2023 staat het voorjaarskamp gepland van woensdagmiddag 17 mei tot en met vrijdagavond 

19 mei. We starten woensdag rond het middaguur en eindigen vrijdag na het avondeten. Het 

voorjaarskamp vindt plaats op en rond ons eigen Oostersportpark. 
 
Slapen doen de kinderen in het clubgebouw. De oudste jeugd slaapt gezamenlijk in het jeugdhonk en 

de jongste jeugd slaapt in de sponsorruimte (afhankelijk van de hoeveelheid aanmeldingen in beide 

categorieën). De meiden slapen apart.  
 
Ieder team krijgt zijn eigen kleedkamer aangewezen waarin zij hun spullen kunnen neerzetten. Het 

douchen en omkleden gebeurt namelijk in de kleedkamers. Alleen luchtbed, slaapzak en kussen 

gaan naar de slaapruimtes toe.  
 
Kinderen en begeleiding eten driemaal per dag gezamenlijk in het clubgebouw. In de ochtend en 

middag krijgen de kinderen een broodmaaltijd met beleg. In de avond krijgen de kinderen warm 

eten. Tijdens de maaltijden krijgen de kinderen melk, thee of limonade te drinken. Tussendoor 

krijgen de kinderen ook nog iets te snacken of snoepen. Geef uw kind alstublieft geen snoep mee! 

 

Als uw kind een bepaald dieet volgt, of allergisch is voor bepaalde voedingsstoffen, kunt u dit 

aangeven bij de organisatie. Hier zal dan rekening mee gehouden worden bij het serveren van 

de maaltijden. 
 
Het is niet de bedoeling dat de ouders gedurende het kamp zich op het Oostersportpark begeven. 

Buiten het feit dat de entree gesloten is, worden activiteiten vaak ontregeld door dit soort 

bezoeken. Een enkele keer krijgen we ook te maken met heimwee nadat een ouder op bezoek is 

geweest.  Als u wilt weten hoe het gaat met uw kind, kunt u altijd even bellen met de organisatie. 
 
Vanaf woensdagmiddag 17 mei, 12.00 uur kunt u uw kind brengen. Om uiterlijk 13.30 uur starten 

we met het kamp. Dan wordt het Oostersportpark ‘afgesloten’! 

Vrijdag na het avondeten (circa 18.00 uur) mogen de ouders hun kind weer op komen halen.  
 
Kosten van het voorjaarskamp bedragen €35,00. Dit bedrag betaalt u via internetbankieren of 

overschrijving op rekeningnummer NL78 RABO 0139 9053 40 ten name van SVC'08. Geef de 

naam/namen van uw kind(eren) mee als kenmerk. Het inschrijfformulier vindt u elders op de 

website. 



Voorjaarskamp 

 

For 2023, ‘voorjaarskamp’ is scheduled from Wednesday the 17th of May until Friday the 19th 

of May. The start (Wednesday) is around noon and the end is planned Friday after dinner. The 

‘voorjaarskamp’ will take place on (and around) our own ‘Oostersportpark’. 
 
The children will sleep in the clubhouse. The oldest youth will sleep in the boardroom and the 

youngest youth are sleeping in the ‘youth room’. The girls sleep apart from the boys.  
 
Each team gets a dressing room designated where they can drop their bags. Showering and 

changing clothes will happen in the dressing rooms. Only an air mattress, sleeping bag and a pillow 

will go to the sleeping rooms. 
 
Children and leaders will eat together three times a day in the clubhouse. In the morning and 

around noon the children will get a bread meal. In the evening, the children will get warm food. 

During the meals, the children will receive tea, lemonade of milk to drink. In between these meals 

the children will get a snack or candy. Please do not give your child any candy to take with him/her!  
 

If your child follows a particular diet or is allergic to certain food(supplements), you can write 

this down on the registration form end/or you can alert the organization. We will keep this in 

mind during the meals. 
 
During camp, parents are not allowed to be on the ‘Oostersportpark’. Beside the fact that the 

entrance is closed, activities are often disrupted by visiting parents. Occasionally, we have to deal 

with homesickness after a parent has visited his child. If you want to know how your child is doing, 

you can always call the organization to ask. 
 
As from Wednesday the 17th of May, 12.00, you can bring your child. At 13.30 we will start with 

the opening of the camp. After that time, the ‘Oostersportpark’ will be closed. 

Friday the 14th of May, after dinnertime, parents are welcome again to pick up their child.  
 

The contribution for ‘voorjaarskamp’ is €35,-. You can pay this amount via (internet)banking. Use 

account number NL78 RABO 0139 9053 40 in name of SVC'08. Please enter the name(s) of your 

child(ren) as description. You can find the registration form on another place on the website. 


