
Wanneer is de aanmelding van mijn dochter definitief?
Na het overmaken van het volledige deelnemersbedrag ontvangt u een bedankpagina. Met de bedankpagina die u ziet verschijnen 
is de aanmelding van uw dochter definitief gemaakt. U ontvangt eveneens direct een bevestigingsmail met alle relevante 
informatie.

Wanneer ontvang ik een informatiemail?
Bij een Soccer Camp ontvangt u uiterlijk 72 uur van tevoren een informatiemail.

Wat zijn de kledingvoorschriften voor mijn dochter?
Bij een Soccer Camp ontvangt uw dochter van ons een tenue (shirt, broek, kousen), maar wordt wel een eigen paar 
voetbalschoenen en scheenbeschermers gevraagd. Voor ieder evenement adviseren wij uw dochter een extra bidon en 
trainingsjack mee te geven. Daarnaast wordt aanbevolen om uw dochter goed te beschermen tegen het warme- en of koude weer 
(zonnebrand, extra handdoek, extra shirt, handschoenen en muts).

Kan mijn dochter zich omkleden voor-, tijdens- of na het evenement? 
Bij iedere gekozen editie is de mogelijkheid om je om te kleden tijdens én na het evenement. Dit is geheel vrijblijvend en niet 

verplicht. 

Hoe weet mijn dochter bij wie zij in het team komt?
Bij aanvang van de gekozen editie worden alle deelneemsters op de locatie persoonlijk ontvangen door de organisatie. Bij de 
plenaire start wordt de teamindeling bekend gemaakt alvorens het programma op het veld wordt gestart. De teamindeling wordt 
opgesteld op basis van de digitale aanmeldingsinformatie (team, eigen wensen, leeftijd).

Welke speelsters komen langs?
Voor uw dochter is het bij een Soccer Camp mogelijk om haar vraag te stellen aan twee profvoetbalsters van de eerste selectie. 

De bekendmaking hiervan vindt plaats tijdens de gekozen editie. 

Wat doen jullie bij slecht weer?
Bij slechte weersomstandigheden vindt een aangepast voetbalprogramma plaats. Hierbij staat het plezier 

en de gezondheid van uw dochter voorop.

Wat krijgt mijn dochter qua voeding?
Als organisatie staan we voor het aanbieden van gezonde voeding aan uw dochter. Bij een allergie wordt gevraagd dit te 
vermelden bij de aanmelding dan wel contact op te nemen met de contactpersoon van de 
organisatie tijdens het Soccer Camp.

Wat krijgt mijn dochter na afloop?
Bij iedere editie geven wij een blijvende herinnering mee. Dit is in ieder geval in de vorm van een persoonlijk certificaat.

Corona virus
Bij het niet door kunnen laten gaan van een event door het Corona virus wordt er gehoor gegeven aan en gehandeld naar de 
actuele maatregelen alsdan getroffen door het RIVM en zal de activiteit op een later moment of een gelijkwaardig alternatief 
worden aangeboden.


