“Wereldreis”

Kamp Voorwaarts 2019
20,21,22 september

Willy Hoeve Bergeijk
Voor alle leden 9 t/m 15
jaar!

Dus…..inschrijven maar:
Lever het inschrijfformulier in:
- Brievenbus kantine Kempen Campus.
Of

- Peer & Marianne, De Klokkenmaker 8.
Vergeet niet de data alvast op de kalender te

noteren.

Na de zomervakantie ontvangen jullie meer
informatie en het kampboekje per mail.
Tot dan! Kampcommissie Voorwaarts.

Algemene leiding: Bart v Deursen & Karin Smolders.
Spelengroep: Marianne Bakker, Peer Willekens,
& Mark van Gerwen.

Kookstaf: Bart van Deursen & Vincent van de
Vorst.

Algehele hulp: Henk Smits

s.v.p. duidelijk leesbaar invullen!!!
Deelnemer : .........................................................................................................................

Beste leden van Voorwaarts en zijn of haar ouders / verzorgers,
Ook dit jaar organiseert de kampcommissie van Voorwaarts weer het kampweekend voor al haar leden in de leeftijd van 9 t/m 15 jaar.
Het is geen turn-, acro-, of gymkamp, maar een gezelligheidskamp waarbij je
Voorwaarts en je eigen groep eens op een heel andere manier leert kennen!
Zoals je al regelmatig in het clubblad hebt kunnen lezen, is het thema van dit jaar:
“Wereldreis!”
Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat hebben wij diverse leuke spelletjes,
vreemde speurtochten, spannende bosspelen en andere verrassingen voor je in
petto, die met dit thema te maken hebben. Het kamp begint op vrijdagavond
20 september als we om 18.30 uur op de Kempen Campus verzamelen om per bus
naar de Willy Hoeve Bergeijk te vertrekken. Op zondag 22 september ben je om
16.30 uur weer terug bij de Kempen Campus in Veldhoven.
Omdat Voorwaarts aan dit kamp meebetaalt, zijn de kosten voor het hele weekend,
slechts € 45,- per persoon.
Voor deelname dient het inschrijfformulier en de eenmalige incasso volledig en
juist ingevuld te worden. Lever deze daarna zo snel mogelijk in, in de brievenbus
in de Voorwaarts kantine of bij de inleveradressen. (Op het moment van deelname
aan het kampweekend dien je i.v.m. verzekeringen lid te zijn van Voorwaarts.)
Doe dit in ieder geval vóór 20 juni 2019
Tijdens het weekend word je ingedeeld in vaste groepen onder leiding van een
groepsleid(st)er. De groepsindeling wordt gemaakt aan de hand van leeftijd en les
van de deelne(e)m(st)er. Vul dit dus goed in en zorg ervoor dat al je vrienden en
vriendinnen zich inschrijven. Dan is de kans het grootst dat jullie één groepje gaan
vormen!
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met:
Bart van Deursen:
0622604427
bart.van.deursen@gvvoorwaarts.nl
Karin Smolders:
0640164330
secretariaat@gvvoorwaaarts.nl

Adres : ................................................................................................................................
Postcode + plaats : ..............................................................................................................
Geboortedatum : .................................................................................................................
Mob. tel. van de thuisblijvers : ..............................................................................................
E-mail ouder/verzorger : ......................................................................................................
(Alle informatie over het kampweekend zal per mail verstuurd worden.)
Train(st)er : .........................................................................................................................
Leslocatie: ..........................................................................................................................
Dag en tijd van de les : ………………….. dag ...................................... uur
Dieet/medicijnen/bijzonderheden/allergieën : ........................................................................
...........................................................................................................................................
Hierbij geef ik (aankruisen wat van toepassing is)
geen toestemming
wel toestemming
voor het plaatsen van foto’s op de facebook en website van onze vereniging. We zorgen er
altijd voor dat meerdere kinderen op de foto’s zichtbaar zijn.
Machtiging voor eenmalige incasso en ouder-/verzorgerverklaring:
Ondergetekende geeft toestemming dat zijn/haar kind deelneemt aan het kampweekend van Voorwaarts.
Alle kosten voortvloeiend uit ziekte, vernieling, ongeval of vermissing van goederen etc. zijn voor eigen
rekening. Het is helaas niet mogelijk om kinderen eerder op te halen. Ondertekende gaat er mee akkoord
dat Voorwaarts na 1 juli eenmalig een bedrag van € 45,- van onderstaande rekening zal afschrijven. Indien
de incasso niet kan worden uitgevoerd, zal er € 2,- aan (extra) administratiekosten in rekening worden
gebracht. Bij annuleringen na 1 juli 2019 kan geen inschrijfgeld worden teruggegeven.

Naam (+voorletters) volgens bankafschrift : ..........................................................................
Bank-/ girorekeningnummer, IBAN :
Datum : ..............................................................................
Handtekening ouder/verzorger : .............................................................
Uiterste inleverdatum: 20 juni 2019

Uiterste inleverdatum: 20 juni 2019

