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VOETBALKAMP
Sport & spel
met leuke attracties!

VOOR MEISJES EN
JONGENS VAN

2014 T.E.M 2006

VOLLEDIGE WEEK:

90 EURO +
GEPERSONALISEERD
T-SHIRT

Zin om jouw vakantie op een sportieve manier af te sluiten? Kriebelt het om te
voetballen? SCHRIJF JE DAN IN voor het eerste voetbalkamp van Ladies
Oudenburg. Op sportieve, creatieve en speelse manier gaan we opzoek naar
jouw voetbaltalenten.
Info en inschrijven: voetbalkamp@ladiesoudenburg.com
website: www.ladiesoudenburg.com

Wie is Ladies Oudenburg?
Ladies Oudenburg is een damesvoetbalclub actief in verschillende reeksen,
waaronder U8, U16, 3de en 1ste provinciale.
Voor het eerst pakt Ladies Oudenburg uit met een zomer voetbalkamp!

16 augustus 2021 – 20 augustus 2021
Voor wie?
Alle meisjes en jongens met de leeftijd tussen 7 en 16 jaar (geboortejaar 2014 t.e.m.
2006). Zowel voor reeds aangesloten als niet-aangesloten leden.
Dagschema
We trachten elke dag een variatie aan sport en spel aan te bieden. Naast het
voetbalspel, komen ook andere sporten, activiteiten en leuke attracties aan bod. Het
vijfdaagse voetbalkamp eindigt met een nagelbijtende penaltycup.
• Activiteiten beginnen om 9u en eindigen om 16u30
• Opvang mogelijk vanaf 7u30 tot 9u en vanaf 16u30 tot 18u.
Kostprijs en wat is inbegrepen?
De prijs voor het volledige vijfdaags voetbalkamp bedraagt 90 euro, inclusief een
gepersonaliseerd T-shirt (!). Indien gewenst kan er ook ingeschreven worden per
dag voor 20 euro, met aankoopoptie van een gepersonaliseerd T-shirt aan 10 euro.
Daarnaast is het volgende inbegrepen: opvang, fiscaal attest voor kinderen tot 14 jaar,
1 drankje en 2 tussendoortjes per dag, de mogelijkheid om eigen drinkfles aan te
vullen en een leuk aandenken.
(Het is ook mogelijk om drank aan te kopen in de kantine)

Wat breng je mee?
We raden aan om het volgende mee te brengen: voetbalschoenen en/of gewone
sportschoenen, drinkfles, aangepaste sportkledij en eigen middageten.
Wat met Covid-19?
Het inschrijvingsgeld wordt 100% teruggestort als de coronamaatregelen de opstart
van het kamp onmogelijk maken.

Inschrijven?
Stuur een mail naar voetbalkamp@ladiesoudenburg.com. Hierna ontvang
je een link om je inschrijving te bevestigen. Inschrijven kan tot 15 juli
2021, wees er snel bij want het aantal deelnemers is gelimiteerd.

