
Geachte ouders, verzorgers en jeugd van SvSSS, 

 

Middels dit bericht willen wij jullie een update geven over het SvSSS Jeugdkamp 2021. 

 

In verband met de huidige COVID-19 ontwikkelingen is er ook dit jaar veel onduidelijkheid over 

wat er wel en niet mogelijk is omtrent het organiseren van zomerkampen. Ondanks deze 

onduidelijkheid willen wij evenals vorig jaar iets organiseren voor de jeugd van SvSSS. Hoewel het 

alternatief van vorig jaar in onze optiek een groot succes was, hadden we het jeugdkamp dit jaar 

graag weer op de “ouderwetse” manier georganiseerd. Echter, gezien de huidige omstandigheden 

lijkt ons dit niet verstandig.  

Hierdoor hebben we besloten om ook dit jaar weer een alternatief jeugdkamp te organiseren. De 

belangrijkste reden voor dit besluit is het waarborgen van de veiligheid van de kinderen en leiding 

wat wij denken met dit alternatief te kunnen realiseren. Tevens vindt het SvSSS Jeugdkamp dit 

jaar voor de 60e keer plaatst. Dit mooie jubileum willen we uiteraard niet zomaar aan ons voorbij 

laten gaan.  

 

Net als in 2020 zal ook dit jaar het kamp in verkorte vorm plaatsvinden op het terrein van SvSSS. 

Het kamp zal plaatsvinden van vrijdag 23 juli tot en met zondag 25 juli. In tegenstelling tot het 

afgelopen jaar bestaat er dit jaar wel de mogelijkheid voor alle deelnemers om te blijven 

overnachten. Let wel, dit betreft een vrijwillige keuze en geen verplichting. Indien uw kind graag 

blijft overnachten dient u dit aan te geven bij inschrijving op het inschrijfformulier. Uitgangspunt 

hierbij is wel dat wanneer een kind blijft overnachten dit voor beide nachten geldt. Het is dus niet 

mogelijk om op voorhand ervoor te kiezen om de ene nacht wel te blijven overnachten en de 

andere niet. Reden hiervoor is gelegen in de organisatie van het avondprogramma.   

Wat ook anders is dan afgelopen jaar is dat het kamp dit jaar inclusief ontbijt is (ook voor de 

kinderen die niet blijven slapen). 

 

Relevante informatie 

Onderstaand vindt u alle relevante gegevens over het alternatieve jeugdkamp 2021: 

o Voor wie?   Spelers van JO-8 t/m JO-15 (seizoen 2020-2021) 

o Waar?   Sportpark Zeshoeven, SvSSS 

o Wanneer?   Vrijdag 23 juli tot en met zondag 25 juli  

o Tijdsplanning  Vrijdag 23 juli, van 18.00 uur tot 21.30 uur* 

Zaterdag 24 juli van 09.00 uur tot 21.30 uur* 

Zondag 25 juli van 09.00 uur tot 21.30 uur* 

o Kosten   €40,- per kind 

 

*Bij overnachting geldt geen eindtijd op de vrijdag en de zaterdag 

 

  



Inschrijving 

Indien uw kind wenst in te schrijven voor het Jeugdkamp dan kunt u dit doen via deze link: 

https://forms.gle/Dg8FGHm9rMdh5QFf7  

Inschrijven kan vanaf heden. Graag willen wij u erop attenderen dat wij een beperkt aantal 

plaatsen beschikbaar hebben. Ben er dus snel bij, want vol = vol. De inschrijving wordt pas 

definitief na betaling van het inschrijfgeld.  

Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk vrijdag 9 juli. 

 

Nog niet bekend met het SvSSS Jeugdkamp? 

Wij organiseren een jaarlijks terugkerend zomerkamp op wisselende locaties in Noord-Brabant 

waarin we de jeugd van SvSSS (JO-8 t/m/ JO15) een te gekke week bezorgen. De hele week is 

gevuld met voetbal-, water- en survivalspellen, speurtochten, quizzen en nog veel meer. 

Gedurende de week kunnen er zowel individueel als in groepsverband prijzen gewonnen worden. 

De Jeugdkamp Crew bestaat uit een samenstelling van leiders die ieder op hun eigen manier 

betrokken zijn bij SvSSS. Benieuwd naar de leiders of wil je meer weten? Bezoek dan eens de 

website via www.jeugdkampsvsss.nl. 

Graag willen wij nog nader benoemen dat wij hopen en er ook vanuit gaan dat het kamp doorgang 

kan vinden. Echter, gezien de onvoorspelbare situatie zullen wij op dinsdag 13 juli de definitieve 

beslissing maken om het kampweekend wel/niet door te laten gaan. Iedereen die ingeschreven 

heeft voor het kamp zal hier per e-mail bericht over krijgen.  

Wanneer besloten wordt het kampweekend niet door te laten gaan, zal iedereen die reeds 

inschrijfgeld betaald heeft dit retour ontvangen. 

 

Voor vragen over het jeugdkamp kun je bij ons terecht per e- mail (jeugdkamp@svsss.nl). 
 
 
We zien je graag in de zomer! Met sportieve groet, 
Jeugdkamp Crew SvSSS 
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