
VERRASSING VOOR JEUGDLEDEN SV HOUTEN 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Al jaren is ProCamp (#1 van Nederland) onze partner in de zomervakantie 
op het gebied van voetbalkampen. Ook dit jaar hebben ze een gave 
openingsactie bij de start van de inschrijving. 
 
En... als onderdeel van de samenwerking kunnen alle jeugdleden (7 t/m 14 jaar) van SV 
Houten gebruik maken van onderstaande verrassing      . 
 
Exclusief voor leden SV Houten 
Inschrijven kan eigenlijk pas op 16 januari... maar als lid kan jij dat al doen op zondag 15 
januari vanaf 08.00 uur met de volgende cadeaus      . 
 

 
 
Gratis en uitsluitend voor jou op zondag 15 januari 
     Naam op je shirt (t.w.v. €10,00) 
     Rugnummer op je shirt (t.w.v. €10,00) 
     Schoenentas met je naam (t.w.v. €15,00) 
 
Bovendien krijg je 50% korting (t.w.v. €20,00) op een annuleringsverzekering, ProCamp 
bidon en ProStar voetbal (zolang de voorraad strekt). 
 
Pak je agenda          of telefoon           en... noteer zondag 15 januari. En kom hier 
(https://www.procamp.nl/voetbaldagen-houten.html) alles te weten over het voetbalkamp 
in Houten. 
 
Goed om te weten 
     Deze actie is eenmalig en vervalt na zondag 15 januari. 
     De 'normale' vroegboekactie start op maandag 16 januari. 
     Flexibel boeken; t/m 30 april heb je een gratis omboekgarantie     . 
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