RVVH Puppiekamp 2019
Veel gestelde vragen:
Mijn kind kan niet op beide dagen komen, maar wil wel graag meedoen. Kan dat?
Ja, dat is eventueel mogelijk. Geef dit wel duidelijk aan op het aanmeldformulier zodat wij hier bij de
indeling rekening mee kunnen houden. Het inschrijfgeld blijft ongewijzigd.
Mijn kind mag niet alles eten. Wordt daar rekening mee gehouden?
Als u dit duidelijk aangeeft op het inschrijfformulier, dan proberen wij hier rekening mee te houden. Mocht dit
niet mogelijk zijn, dan wordt dit met u overlegd.
Waar vindt het puppiekamp plaats?
Alle activiteiten vinden plaats op het sportpark van RVVH.
Kan ik komen kijken?
Om een goed overzicht op de kinderen te kunnen houden is het sportpark op vrijdagavond en zaterdag niet
toegankelijk voor ouders, verzorgenden en andere belangstellenden. Alle ouders, verzorgers, broers,
zussen, opa’s en oma’s zijn wel van harte welkom bij de finale activiteit op zaterdagmiddag. Informatie over
het exacte tijdstip volgt via mail.
Kan een broer(tje), zus(je), neef(je), nicht(je), vriend(je) of vriendin(netje) zich ook inschrijven?
Dat kan alleen als hij/zij ook bij RVVH voetbalt bij een JO11 of JO9 team.
Blijven de kinderen op vrijdagavond op het sportpark slapen?
Nee, op vrijdagavond slapen de kinderen gewoon thuis. Op zaterdagochtend starten
we de dag met een gezamenlijk ontbijt in de kantine.
Eten de kinderen op vrijdagavond bij RVVH?
Nee, het is de bedoeling dat de kinderen vrijdag thuis gegeten hebben voordat ze
naar het sportpark komen.
Moeten de kinderen voor zaterdag eten en drinken meenemen?
Het eten en drinken voor het ontbijt, de lunch en de tussendoortjes worden geregeld.
Zij hoeven zelf dus geen eten en drinken mee te nemen. Zaterdagavond zijn ze op
tijd klaar om thuis te kunnen eten. Op vrijdagavond wordt ook voor drinken gezorgd.
Wanneer wordt de teamindeling bekend gemaakt?
De teamindeling wordt gemaild tussen 21 juni en 28 juni 2019.
Mijn kind moet medicijnen innemen. Hoe gaat dit?
Als uw kind medicijnen toegediend moet krijgen, moet u hier specifiek toestemming voor geven. Ook als dit
een simpele paracetamol betreft. U kunt dit aangeven op het aanmeldformulier en hier afspraken over
maken met de organisatoren van het puppiekamp. U blijft altijd zelf verantwoordelijk!
Wat moeten ze allemaal meenemen?
In de week voor het puppiekamp komt er een uitgebreide mail met alle details. Voor vrijdagavond zijn
bijvoorbeeld voetbalschoenen en gewone schoenen nodig. Voor zaterdag alleen sportschoenen.

Ik wil me aanmelden als vrijwilliger. Hoe doe ik dat?
Aanmelden kan door het invullen van het formulier Aanmelding als vrijwilliger. Zie hiervoor de link in de
uitnodigingsmail https://goo.gl/forms/3fyKiawwsOpqhXt53.
Ik wil wel komen helpen, maar niet op beide dagen. Kan dat?
Wij zijn blij met alle hulp. Dus ook voor een avond of dag (teambegeleiding), avond, ochtend of middag
(overige activiteiten). Geeft u dit aan op het aanmeldformulier.
Ik wil een team begeleiden, maar ik heb geen voetbalervaring. Kan dat?
Voor het begeleiden van het team is voetbalervaring niet noodzakelijk. Belangrijker is dat u het leuk vindt
om een groep kinderen te begeleiden. Sowieso zijn er altijd 2 begeleiders per team.
Wat houdt teambegeleiding in?
Samen met een andere ouder, verzorger houdt u de groep bij elkaar, zorgt u dat ze op tijd bij de volgende
activiteit zijn, enzovoort, maar zorgt u er vooral voor dat alle kinderen uit het team een gezellige avond
en/of dag met elkaar hebben.
Ik wil me graag samen met iemand opgeven om een team te begeleiden. Kan dat?
Ja, dat is mogelijk. Geef dit duidelijk aan bij uw aanmelding zodat wij hier rekening mee kunnen houden bij
de indeling.
Ik wil graag helpen, maar zie het niet zitten om een team te begeleiden. Zijn er nog andere taken
waarbij ik kan helpen?
We kunnen ook hulp gebruiken bij het opbouwen en afbouwen van de activiteiten aan het begin en het
einde van de dag en in de kantine (voorbereiden ontbijt, lunch, kleine pauzes).
Mijn bedrijf zou het puppiekamp graag willen sponsoren. Kan dat?
Sponsoring is altijd welkom. Neemt u hiervoor contact op met de activiteitencommissie
(acrvvh@gmail.com).
Mijn vraag staat er niet tussen. Wat kan ik het beste doen?
U kunt een mail sturen naar het e-mail adres van de activiteitencommissie (acrvvh@gmail.com).

