
SwimSoccercamp 2022 
 

 
 

Informatie 

Tijden voor dagkampers/slaapkampers. Alle deelnemers worden de eerste dag ontvangen tussen 

9.30-10.00 uur op het zwembad In de Dennen. Om 10.00 uur is de officiële opening. Na 10.00 uur is 

er afscheid van de ouders/verzorgers en gaan we direct trainen. De dagkampers kunnen worden 

opgehaald rond 19.00 uur. Op dag 2 worden de dagkampers iedere ochtend om 9.45 uur verwacht. 

Soccer Swimcamp kan waarnodig zorgen voor eerdere opvang van de deelnemers. Dit moet wel 

kenbaar worden gemaakt bij de organisatie. Einde voor de dagkampers is rond de klok van 

19.00 uur. Op de laatste dag is de afsluiting rond 18.00 uur voor alle deelnemers. Hierbij worden alle 

ouders/verzorgers uitgenodigd. 
 

Slapen 
 

Tijdens de avond en nacht activiteiten is  het team van “RT voetbalschool Bronckhorst”  en eventuele 

verdere begeleiding aanwezig. Dit team is ervaren in het helpen en ondersteunen van onze 

deelnemers waarnodig. Dit team waakt tijdens de nachten over onze deelnemers en accommodatie. 
 

Meeneemlijst. 
 

Voor dag en/of slaapkampers. 
 

*Luchtbed (pomp aanwezig), slaapzak, kussen, pyjama, zaklamp 
 

*Toiletspullen, voldoende ondergoed 
 

*Sportschoenen, voetbalschoenen, slippers, aantal paar voetbalsokken/korte broekjes 
 

*Trainingspak, shirts met korte en lange mouw, vest/trui, scheenbeschermers 
 

* Badlaken, aantal handdoeken, zonnebrandcrème, zwembroek, badpak 
 

* Geen geld, telefoon, apparaten. (zie regels omtrent geld/telefoon) 
 

 Instructies en gedragsregels. 
 

De deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van de medewerkers van het 

swimsoccercamp, ter bevordering van een goed verloop van het kamp. Tevens dient de deelnemer 

de gedragsregels te respecteren welke SwimSoccercamp hanteert. Een deelnemer die de 

medewerkers van, of overige deelnemers aan SwimSoccercamp hinder of overlast bezorgt, kan door 

SwimSoccercamp van (voortzetting van) het sportkamp worden uitgesloten. 



BELANGRIJK: Bij een sportieve vakantie past het niet om te roken en alcohol te drinken, daarom 

wordt geen enkele vorm van tabak, alcohol of drugs toegestaan tijdens verblijf op het 

SwimSoccercamp. Overtreding van deze regel resulteert in verwijdering van het kamp. Wij danken u 

voor uw begrip. 
 

Het melden van bijzonderheden. 
 

Als je bij Soccer Swimcamp gaat meedoen, gaan we ervan uit dat ten opzichte van je 

leeftijdsgenoten, geen significante leer- en ontwikkelingsachterstand hebt en zonder aanpassingen 

kunt deelnemen. Als dit niet zo is, ben je verplicht dit bij boeking op te geven. Je bent als deelnemer 

verplicht om bij boeking alle bijzonderheden die er spelen, of vroeger gespeeld hebben, op te geven. 

Bij bijzonderheden moet je denken aan: ADHD, medische bijzonderheden (lichamelijke en 

geestelijke) en medicijnen, diëten, ingrijpende persoonlijke omstandigheden, een geloofsovertuiging 

welke bepaalde gebruiken met zich meeneemt waar wij als organisatie rekening mee moeten 

houden etc. Als blijkt dat bovengenoemde bijzonderheden en/of informatie niet bij de boeking zijn 

doorgegeven, maar bijvoorbeeld pas aangekomen op de bestemming worden gemeld of bekend zijn, 

kan dit betekenen dat je van verdere deelneming wordt uitgesloten. 
 

Aansprakelijkheid. 
 

De deelnemer of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade 

die voor SwimSoccercamp en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een 

toerekenbare tekortkoming - niet naleving van de gedragsregels inbegrepen - van de deelnemer. 

SwimSoccercamp is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke 

eigendommen van de deelnemers. 
 

Alle persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor risico van de deelnemer. SwimSoccercamp 

aanvaardt - behoudens in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Soccer 

Swimcamp - geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken en andere persoonlijke 

eigendommen van de deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de medewerkers van Soccer 

Swimcamp, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging. Medicijngebruik Indien uw kind 

medicijnen gebruikt en dit bij inschrijving heeft gemeld dient u deze bij aanvang van de 2 daagse af te 

geven aan de begeleiders tezamen met een duidelijk doseringsschema. De begeleider van de 

betreffende kamp zal de medicijnen op het juiste moment aan uw kind uitreiken en erop toezien dat 

ze worden ingenomen. Voor medicijnen die niet aan de begeleiders worden afgeven zijn wij niet 

verantwoordelijk. 
 

Dieet. 
 

Wil je graag op voetbalkamp met overnachten of het dagkamp en heb je een dieet? Geen probleem. 

De keuken op deze locatie kan daar heel goed rekening mee houden. Kom je alleen overdag en lunch 

je bij ons dan is er vaak in overleg veel mogelijk. Vul in de mail naar Soccer Swimcamp wel alles over 

je dieet in s.v.p. 



Gevonden voorwerpen. 
 

Gevonden voorwerpen worden na afloop van het sportkamp nog drie dagen door SwimSoccercamp 

bewaard. Na het verstrijken van deze periode is Soccer Swimcamp gerechtigd deze voorwerpen over 

te dragen aan een goed doel. 
 

 Foto’s / Video’s. 
 

Tijdens Soccer Swimcamp worden er beeldopnamen gemaakt ten behoeve van Soccer Swimcamp 

promotiemateriaal, mocht u tegen publicatie zijn dan verzoeken wij u dit voor aanvang van het kamp 

kenbaar te maken. 
 

Mobiele telefoon. 
 

De leiding beschikt altijd over een telefoon en hiermee kunnen de kinderen altijd naar huis bellen. 

Het meenemen van een mobiel is voor eigen risico maar wordt afgeraden. 
 

Zakgeld. 
 

Zakgeld hebben de deelnemers niet nodig. Soccer Swimcamp zorgt voor ruim voldoende eten en 

drinken en andere versnaperingen tijdens de 2 dagen. 

 

Privacy 
 
Zwembad In de Dennen en RT voetbalschool Bronckhorst gaat op vertrouwelijke wijze en conform de 
wettelijke voorschriften met uw (persoons)gegevens om. Met het akkoord gaan van de algemene 
voorwaarden stemt u in met het feit dat de (persoons)gegevens beschikbaar worden gesteld aan zwembad 
In de Dennen en RT voetbalschool Bronckhorst voor commerciële -en promotionele acties. Wanneer u na 
het event niet wilt dat de gegevens van de deelnemers bewaard blijven of gedeeld worden, kunt u dit ons 
schriftelijk laten weten. 

 
 

Contactgegevens SwimSoccercamp. 
 

Zwem- Recreatiebad 'In de Dennen' Oude Zutphenseweg 7 7251 JX Vorden 

Telefoon zwembad 0575 – 551203 

Mobiel Frank Loda 06 44721638 (bedrijfsleider zwembad)  

Mobiel Thomas Wolbrink 06 22345866 (RT voetbalschool 

Bronckhorst) 

  Mobiel Rob Arends 06-23634913 (RT voetbalschool         

Bronckhorst) 


