
    

 

 

INSCHRIJFFORMULIER 
O10 tot en met O13 kamp in 2020 

 
 

Vrijdag 15-05-2020 tot en met zondag 17-05-2020 
 

Ook in 2020 gaan we met de jongens en meiden van de O10 tot en met O13 weer op kamp. Dit keer gaan we wat 

later dan in de voorgaande jaren en de kans op mooi weer is dan ook heel groot. 

Van vrijdag 15 mei t/m zondag 17 mei gaan we naar Hoeve ter Hofstad in Someren, een locatie waar we in het 

verleden al eerder zijn geweest. Voor onze jongens en meiden is deze locatie natuurlijk volledig nieuw, maar de 

begeleiders die al jarenlang meegaan, weten dat dit een geweldige plek is om een heerlijk weekend te hebben. Diep 

in Brabant, dus heel erg gezellig, met veel ruimte en een terrein waar van alles te doen is. 

Dit wordt dus weer een kamp waar je als elftal gewoon bij moet zijn, dus we hopen dat iedereen mee wil gaan en 

hoewel het nog ver weg lijkt, is het zo mei, dus schrijf je snel in. 
 
 

Volledig ingevulde formulieren inleveren voor Zaterdag 28 maart 2020 bij Rick Klootwijk of Jami Cohen.  
(maandag, woensdag en donderdag zijn we van 18:00 t/m 19:30uur aanwezig in de bestuurskamer.) 
 
Naam    : ……………………………………………………………………………………. J / M 
 
Adres    : ……………………………………………………………………………………. Team:…......... 
 
Postcode   : ……………………………………………………………………………………. 
 
Woonplaats   : ……………………………………………………………………………………. 
 
06-nummer Ouders  : ……………………………………………………………………………………. 
(bereikbaar tijdens het kamp) 
 

E-mail adres Ouders   : ……………………………………………………………………………………. 
  
Geboortedatum  : ……………………………………………………………………………………. 
 
Bijzonderheden   : ……………………………………………………………………………………. 
( Medicijnen, Allergieën, Bedplassen, o.i.d.)   
          
Bovenstaande gegevens worden vertrouwelijk behandeld.  
 

De kosten bedragen € 55,-- per deelnemer all-in (eten, drinken,  activiteiten etc.) direct betalen (contant) bij inschrijving. 
 
De inschrijving voor het kamp is definitief als u contant betaald heeft en als het inschrijfformulier ingevuld ingeleverd is. 
 
Alleen inschrijfformulieren die getekend zijn door een ouder worden geaccepteerd. 
 

 
Datum : ...................……..     Handtekening ouder : .........................………. 
 
 

 
 
Betaald op: ...................……..         Aangenomen door: ...................……........ 


