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Datum: 3 maart 2023 
 
Onderwerp: met de JO10/11 een weekend naar Heino 
 
 

Beste ouders/verzorgers van de JO10/11- spelers, 

Wat ontzettend leuk dat zoveel kinderen mee willen met het voetbalweekend van de 
JO10/11. In deze brief geven we meer informatie over dit weekend.  
 
Dit jaar gaan we met alle jongens en meiden naar Summercamp Heino, een prachtige 
locatie waar ze zich lekker uit kunnen leven. Het wordt een sportief weekend vol 
verrassingen. Op zondag staat er een uitje naar een pretpark op het programma. We 
vertrekken op vrijdagmiddag 30 juni rond 17.00 uur met de bus en komen zondag 2 juli 
rond 17.00 uur weer aan bij SJC. Voor meer informatie over deze locatie kunt u kijken 
op: https://heino.nl/. 
 
De bijdrage voor dit weekend is € 115,- per persoon. In deze kosten zit alles inbegrepen, 
zoals: vervoer per bus, overnachtingen, activiteiten, pretparkbezoek, eten en drinken.  
Wilt u dit bedrag uiterlijk 20 maart 2023 betalen op rekening van: 

 R.K. Voetbalvereniging SJC 
 NL12 RABO 0330 5992 16  
 onder vermelding van: voornaam, achternaam, team en Weekend JO10/11.  

Zodra u betaald heeft, is uw kind definitief ingeschreven. Bij afzeggen binnen 14 dagen 
voor vertrek, is het niet meer mogelijk om geld te retourneren. U kunt zelf een reis- 
en/of annuleringsverzekering afsluiten. 
 
De bijdrage voor de begeleiders is ook € 115,- per persoon. Dat is een flink bedrag, te 
weten dat zij al het hele jaar en ook dit weekend weer, hun vrije tijd besteden aan het 
begeleiden van uw zoons en dochters. Daarom zou het geweldig zijn als u als ouder 
een bijdrage wilt doen om de kosten voor de begeleiders te verlagen. Uw bijdrage 
hieraan kunt u bij de € 115,- voor uw kind optellen en overmaken. Alvast bedankt 
namens de vereniging!  
 
Om nog meer leuke activiteiten te organiseren tijdens het weekend, zijn we op zoek 
naar een sponsor. Vindt u het leuk om de naam van uw bedrijf aan dit weekend te 
koppelen of wilt u als subsponsor een bijdrage leveren, neem dan contact op met 
Carola Vogelaar (0620821036) of met Richard Verëll (0653168714) van de 
sponsorcommissie.  
 
Heeft u nog vragen? Stuur dan een mail naar jeugdactiviteiten@vvsjc.nl. De laatste 
details (zoals vertrektijd, bagagelijst etc.) ontvangen jullie in juni. 
 
Met sportieve groet,  

De evenementencommissie JO10/11 
Miranda van der Putten 
Stefanie van Houten 
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