
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste seniorenleden van Set Up, 

 

Heb jij zin in een kamp vol plezier en gezelligheid samen met de andere senioren van de 

vereniging? Geef je dan nu op voor het eerste seniorenkamp van Set Up, een unieke 

gebeurtenis die je niet mag missen!  

Dit kamp wordt georganiseerd door verschillende leden van de vereniging. Het weekend zal 

niet alleen in het teken van volleybal staan, maar heeft als belangrijkste doel gezelligheid! 

  

Het kamp zal gehouden worden op 25 & 26 mei op de Arendshorst in Ommen. Twee jaar 

geleden zijn we naar dezelfde locatie geweest met het jeugdkamp. 

We hopen vrijdag eind van de middag te vertrekken naar de locatie en hopen zaterdag eind 

van de middag weer terug te komen. De kosten voor dit kamp zal €20,- bedragen.  

 

Ben je ook enthousiast geworden? Vul dan onderstaand strookje zo volledig mogelijk in en 

lever deze in bij je trainer/coach voor 12 mei 2018. We hopen op veel aanmeldingen om het 

eerste seniorenkamp van Set Up tot een groot succes te maken! 

 

Daarnaast geldt: Opgeven is meegaan! 

 

Mocht je nog vragen hebben dan kan je terecht bij de activiteitencommissie van Set Up 

volleybalkamp@setup-ijsselmuiden.nl 

 

We hopen jullie daar allemaal te zien, tot dan! 

 

Judith Hofstede, Laura Lageweg, Rob van der Spek, Jakob Engberts, Cora Brink,  

Mariska de Kleine en Manon de Leeuw 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Opgavestrook 

 

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

In welk team speel je: …………………………………………………………………………………………..…………………… 

 

E-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 

 

Thuis telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………….……………………… 

 

Allergie: …………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 

 

Medicijnen: ……………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

Andere bijzonderheden: …………………………………………………………………………………………………………..… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

 

Ik, mijn ouder of verzorger is bereid vrijwillig te rijden: 

 Heenweg Terugweg Heen en terugweg 

 

Inleveren voor 12 mei 2018 Inleveren voor 12 mei 2018 Inleveren voor 12 mei 2018 

Graag de formulieren inleveren bij je aanvoerder, zij kunnen het inleveren bij een van ons, 

of door de brievenbus bij een van de onderstaande adressen: 

Dorpsweg 52, Zandbergstraat 8 of Graspieper 84A 

mailto:volleybalkamp@setup-ijsselmuiden.nl

