
DOSR Jeugdweekend 2020 
 

 

Emailadres voor inschrijfbevestiging:         _________________________ 

 
Bij ondertekening gaat u akkoord met de voorwaarden zoals beschreven in ‘Bijlage 
inschrijfbrief jeugdweekend.pdf’. Deze is te vinden op de downloadpagina op www.dosr.nl 

INSCHRIJFFORMULIER 
 

 
Dit jaar zijn alle JO8 t/m JO13-pupillen van DOSR weer uitgenodigd voor 

het DOSR Jeugdweekend. Dit jaar verblijven we op ‘Het Land van Kleef’ in Loon op Zand. Iets 
meer dan een uur rijden met de bus. Kijk op de jeugdweekendpagina op de website voor 
meer informatie. Je wordt verwacht op vrijdag 12 juni 15:45  en de bus vertrekt stipt om 

16:15 uur. Op zondag 14 juni rond 14:30 uur zijn we weer terug bij DOSR.  
 

Het inschrijfformulier moet worden ingeleverd in de speciale brievenbus in 
de kantine van DOSR in de snoephoek. De brievenbus is herkenbaar aan het 
logo van het jeugdweekend. Ook dit jaar is de eigen bijdrage € 35,- per 

kind. Deze € 35,- moet per deelnemer worden overgemaakt naar rekening 
NL42RABO0100981925 tnv RKSV DOSR. Vermeld duidelijk de naam van het 

kind en het team waar hij in voetbalt. 
Let op: Zonder de € 35,-- is er geen inschrijving. 

 

Op woensdag 3 juni is er een ouderavond in de DOSR kantine aanvang 20:00 uur, hierin zal 
het weekendverloop besproken worden en kunt u eventuele vragen stellen. Voor de JO9 -

pupillen zullen wij een aangepast programma draaien. 
Bijwoning is niet verplicht. Mocht u nu al dringende vragen/mededelingen hebben, kunt u 
mailen naar Sander van der Meer jeugdweekend@dosr.nl 

 
Dit jaar is er plek voor 100 deelnemers. Als je zeker wilt zijn dat je mee kunt, is het dus 

verstandig je snel in te schrijven.  
 

 
Naam    : _______________________________________  
 
Elftal    : _______________________________________ 
   
Adres    :_______________________________________ 
 
Woonplaats   : ______________________________________ 
 
Telefoonnummer  : 06____________________________________  

 
Naam zorgverzekering : ______________________________________  
 
En inschrijfnummer : ______________________________________  
 
Medicijnen   : _____________________________________ 
 
Bijzonderheden  : ______________________________________           

 

Naam ouder/voogd:    Handtekening ouder/voogd: 
 

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