
Slaapfeestje in “Sporthal De Ring”  

  
Voor wie?  

Alle jeugdleden van Basketbalvereniging Ardito Blue Rebels, Handbalvereniging Bommelerwaard,  
Zwemvereniging Zaltbommel en Volleybalvereniging Phoenix in de leeftijd van 8 tot en met 15 jaar. 
Er zijn geen kosten verbonden aan de activiteiten. Aanmelden via het aanmeldformulier. 

Wat gaan we allemaal doen?  

- Verlichte wandeltocht   
Vrijdag 12 november worden jullie om 19:00 uur verwacht bij Sporthal De Ring. Kort daarna verlaten 
we met zijn allen de oude sporthal en lopen we in een verlichte tocht naar de nieuwe Sporthal “De 
Sportwaard”. Deze verlichte tocht zal gefilmd worden. De beelden hiervan zullen getoond worden 
tijdens de officiële opening op vrijdag 19 november. Tijdens de wandeltocht is het de bedoeling dat 
je in je verengingstenue loopt en eventuele attributen die met jouw sport te maken hebben 
meeneemt. Wanneer je meedoet aan de wandeltocht mag je ook aanwezig zijn bij de officiële 
opening op vrijdag 19 november om met alle jeugd de sporthal officieel openen door iets heel leuks 
te doen.  

- Laatste keer sporten en spelletjes spelen   
Na de wandeltocht zullen we terugkeren in Sporthal De Ring. Hier gaan we nog één keer alle sporten 
uitvoeren.   

- Filmavond en slapen  
Na het sporten zullen we op ons luchtbed ploffen om met zijn allen op een groot scherm een film te 
kijken.   

- Ontbijt   
Als we ’s ochtends wakker worden gaan we met z’n allen ontbijten en kun je rond 09:00 uur weer 
worden opgehaald bij Sporthal De Ring.   
  
Wat neem je allemaal mee?  

- Je verenigingstenue en je sportschoenen.  
- Een luchtbed, een kussen en een slaapzak.  
- Pyjama en een toilettas.   
- Een bord en bestek.   



Aanmeldformulier afscheid nemen van “Sporthal De Ring” 
Aanmelden kan tot en met maandag 1 november 2021 door dit formulier in te leveren bij je 
trainer of trainster. Er zijn geen kosten aan de activiteiten verbonden. 
 
Gegevens kind: 
Voor- en achternaam: ……………………………………………………………………………………… 
Leeftijd: …………………………………………………………………………………………………………… 
Vereniging: ……………………………………………………………….. Team: ……………………….. 
Allergieën of andere bijzonderheden: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ik meld mij aan voor het: 
o Avondprogramma: 19:00 – 21:15 uur (De wandeltocht en het 

kennismaken met verschillende sporten)  
o Slapen in de sporthal: 21:30 uur – 08:00 uur (Filmavond) 
o Ochtendprogramma: 08:00 – 09:00 uur (ontbijt) 
o Het gehele programma: 19:00 - 09:00 uur 

 
Gegevens ouders en/of verzorgers: 
In geval van nood kunnen wij als organisatie contact opnemen met: 
Voor- en achternaam: 
………………………………………………………………………………………. 
Telefoonnummer: 
…………………………………………………………………………………………….. 
E-mailadres: 
……………………………………………………………………………………………………… 
Ik als ouder/en of verzorger wil graag helpen bij het: 
o Avondprogramma: 19:00 – 21:15 uur (De wandeltocht en het 

kennismaken met verschillende sporten)  
o Slapen in de sporthal: 21:30 - 08:00 uur (Filmavond) 
o Ochtendprogramma: 08:00 – 09:00 uur (ontbijt) 
o Het gehele programma: 19:00 - 09:00 uur 

 
Ik als ouder en/of verzorger geef toestemming voor het gebruik van 
beeldmateriaal gedurende de activiteiten: 

o Ja, ik geef toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal.  
o Nee, ik geef geen toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal. 

 


