
60
jaar

CMV VOLLEYBALKAMP
WHV bestaat dit jaar 60 jaar en dat willen we vieren met JOU! Voor de eerste keer in de historie van WHV 
organiseren we een echt volleybalkamp. Twee dagen vol volleybal, leuke activiteiten en gezelligheid.

 Wanneer: van vrijdag 23 juni 16:00 uur tot zaterdag 24 juni 11:30 uur
 Voor wie: alle CMV-ers en C-jeugd van WHV
 Waar: sporthal De Wiel in Asperen

Uiterlijk aanmelden voor 16 juni door onderstaand formulier ingevuld in te leveren bij Gerlanda van Wijk  
of onderstaande gegevens te mailen naar Lineke Verhoef via linekeverhoef@gmail.com

Op vrijdag starten we met een coole volleybaltraining gegeven door twee van WHV’s beste trainers, 
daarna volgt een gezellig avondprogramma. Na een nachtje vertoeven in de sporthal organiseren we op 
zaterdagochtend een supergaaf ouder-kind blacklighttoernooi! Volleyballen in het donker, maar wel met 
speciale ballen en netten, hoe leuk is dat!? Mocht één van je ouders niet kunnen, iemand anders mag 
uiteraard ook met je meedoen ;-)

Zien we je ook bij het volleykamp!?

☐ Ja, ik geef me op voor dit super gave volleybalkamp van WHV!
     ☐ Zeker weten dat ik allebei de dagen kom!
     ☐ Ik kom alleen vrijdag 23 juni 
    ☐ Ik kom alleen zaterdag 24 juni
☐ Ik kom beide dagen maar blijf niet slapen
☐ Ja, mijn (groot)ouders/verzorgers/familielid wil graag helpen tijdens één van deze dagen
Zijn/haar naam is:                 
en wil helpen op: ☐ vrijdag de 23e ☐ zaterdag de 24e ☐ ‘s nachts 
Onze teamnaam voor het ouder-kind blackligthtoernooi is: 

Naam: Ik speel CMV niveau:

Adres: Allergieën:

Woonplaats: Medicatie:

Telefoon 
(24/7 bereikbaar)

Overige waar organisatie 
van moet weten:

•	 Sportkleding (schoenen, sokken, kniebeschermers, broekje, 
shirtje, bidon)

•	 Normale kleding (ondergoed, broek, shirt, sokken, schoenen)
•	 Luchtbed
•	 Slaapzak
•	 Kussen
•	 Knuffel
•	 Toiletspullen (tandenborstel, tandpasta, evt. haarproducten)
•	 Medicatie (als je die gebruikt) 

Niet vergeten mee te nemen!


