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Tentenkamp 2018   
                                      
Op donderdag 10, vrijdag 11 en zaterdag 12 mei a.s. wordt het 11e Tentenkamp van 
de jeugdafdeling van Herpinia gehouden. Hierbij alvast de nodige informatie over het 
Tentenkamp voor de deelnemers en hun ouders/verzorgers. 
De deelnemers worden op donderdag 10 mei om 13.00 uur op het sportpark van v.v. 
Herpinia verwacht. Na de indeling en de inrichting van de tenten, starten we om 
13.30 met het programma voor deze drie dagen. 
 
Voor het gehele programma kun je kijken op de website van Herpinia 
Tentenkamp 2018 

Overnachten: 

Alle teams vanaf de D-pupillen en/of leden die 11 jaar of ouder zijn mogen overnachten 
op ons kamp. 

De jeugdleden van alle E- en F-teams volgen dagelijks het gehele programma tot ca. 
20.30 uur. Op een in het programma vastgesteld tijdstip, kunnen ze dan door de 
ouders worden opgehaald. ‘s-Morgens bij het ontbijt moet iedereen dan weer 
aanwezig zijn. 
Zoals bekend gemaakt is in het inschrijfformulier, gaan de E- en F-leden op 
donderdag en vrijdag om 20.30 uur naar huis om daar lekker uit te rusten van een 
actieve dag. De ouders/verzorgers kunnen hun kind dan ook op dit tijdstip op komen 
halen.  
De volgende dag om 9.00 uur worden de kinderen dan weer terug verwacht op het 
kamp voor het ontbijt. 
Op donderdag is het kamp open tijdens de voetbaltraining van 18:00 – 20:00 uur 
Op zaterdag mogen de ouders, opa’s en oma’s, familieleden en andere 
belangstellenden vanaf 13.00 uur een kijkje komen nemen op het Tentenkamp. 
Na een afsluitingsdiner wordt het kamp om 18.30 uur afgesloten. 
 
Algemene regels-afspraken 
Op ons sportpak zijn de tijdens het Tentenkamp natuurlijk de gebruikelijke regels-
afspraken van toepassing (zie website Herpinia Welkom bij Herpinia). 
De specifieke afspraken zijn te vinden onder Tentenkamp 2018.  Alvast de 
belangrijkste: 

- Niemand verlaat het kamp zonder overleg-toestemming van de Jeugdcie 
- In de tenten mogen geen alcoholische en energierijke dranken aanwezig zijn / 

genuttigd worden. Deze dranken mogen niet mee worden meegenomen naar 
het kamp en worden indien nodig in beslag genomen. 

- Gebruik van (mobiele) telefoons is tijdens de activiteiten niet toegestaan 
- Herpinia is niet verantwoordelijke voor het verlies van waardevolle spullen 

http://www.herpinia.nl/tent
http://www.herpinia.nl/welkom-bij-herpinia#verdereafspraken
http://www.herpinia.nl/tent
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Waarvoor moeten de leden voor zorgen die blijven slapen: 

 Een luchtbed 

 Een slaapzak 

 Degelijke kleding: evt. regenkleding (let op het weerbericht) 

 Sportkleding, sportschoenen, voetbalschoenen, zwemkleding 

 Mes, lepel, vork, diepe bord beker. Zet je naam op deze spullen! 

 Extra ondergoed, kousen, pyjama, extra sportkleding 

 De noodzakelijke toiletartikelen 

 Handdoeken 

 Alles ingepakt in een stevige tas 
 
En vooral:  
Goed humeur, goede clubgeest en sportiviteit. 

 
Zakgeld:  
Op het kamp hebben we een winkeltje, dat een paar keer per dag open is.  
De kinderen kunnen daar frisdrank en snoep (tegen inkoopsprijs) kopen.  
De hoogte van het zakgeld laten we vrij, gelet op de leeftijdsverschillen.  
 
Een advies: geef uw kind niet teveel geld mee!!!! 
 

Kosten: 
De kosten voor het Tentenkamp 2018 zijn als volgt: 

 Jeugdleden die aan het gehele kamp deelnemen: 
€ 30,00 per persoon 

 Jeugdleden die niet overnachten:    
€ 25,00 per persoon 

 Speciale kortingsregeling: voor elk volgend kind uit uw gezin bedraagt 
de korting € 5,- per kind. 

 
Indien u het bedrag voor uw kind(eren) nog niet heeft overgemaakt, gelieve het door 
u te betalen bedrag zo spoedig mogelijk over te maken op het rekeningnummer 
NL84RABO0121600556  t.n.v.  rkvv  Herpinia  , onder vermelding van: Tentenkamp 
2018 en de naam van uw kind(eren). 
 
Wij wensen alle deelnemers een prettig Tentenkamp 2018 toe, met mooi weer 
en heel veel gezelligheid. 
 
 

 


