Jeugdkamp 2019
Beste jeugdleden en ouders/ verzorgers,
Na het overweldigende succes van afgelopen jaar, gaan we ook dit jaar weer met de pupillen van J08J09- J010-JO11 en J013 op Jeugdkamp.
Op vrijdag 21 en zaterdag 22 juni gaan we met alle pupillen van HC ’03 een spetterend kamp
houden. We blijven ook dit jaar op het terrein van HC ‘03. Dit is ons afgelopen jaar prima bevallen.
Er zal van de ouders wel een kleine bijdrage verwacht worden om de kosten dekkend te krijgen. De
kosten voor het kamp zullen € 15,00 per kind zijn. Dit is meer dan afgelopen jaren maar heeft te
maken met een andere activiteit dan we tot nu toe gedaan hebben. (We gaan dus niet zwemmen )

Graag voldoen op vrijdag 21 juni bij aanmelding.
Vrijdag 21 juni is iedereen vanaf 16.00 uur van harte welkom. Je kunt dan direct een plekje zoeken in
de tent en je ouders kunnen je helpen om je slaapplek klaar te maken, zodat je daarna lekker tijd
hebt om met je vrienden/ teamgenoten bij te kletsen en alvast wat leuks te gaan doen.
Zaterdag 22 juni kunnen de kinderen vanaf 16.00 uur weer worden opgehaald. De ouders kunnen
dan helpen om de spullen van hun kind weer in te pakken en op te ruimen, zodat het terrein weer
netjes wordt achter gelaten.
Er worden duidelijke kampregels opgesteld, zodat de kinderen van te voren weten waar ze aan toe
zijn en wat wel en niet mag.
Wil je mee??? Tuurlijk!!!!!!!!!!!!!! Vul dan de antwoordstrook zo snel mogelijk en volledig in en lever
deze, uiterlijk 24 mei 2019, in bij je trainer.
Ook vragen wij dit jaar weer begeleiding bij het kamp. Lijkt het u als ouder leuk om dit weekend op
welke manier dan ook te komen helpen? Voor de activiteit zijn we ook op zoek naar ouders die willen
rijden !!!!
Als u 1 dag wil helpen of het hele weekend, dat maakt niet, uit, alle hulp is welkom. Op de
opgavestrook is ruimte om aan te geven of u wilt helpen.
We zullen 2 weken voor het kamp een bericht sturen met hierin het programma en wat je mee moet
nemen.
Indien je een allergie hebt, medicijnen gebruikt, wel wilt komen, maar niet durft of wilt blijven slapen
of andere speciale verzorging nodig hebt, geef dit vooral aan op het opgaveformulier.
We hopen natuurlijk weer op een hele grote opkomst, zodat we dit weer vele jaren kunnen blijven
doen.
Groeten van de organisatie Jeugdkamp HC’03

Opgaveformulier Jeugdkamp 2019

Naam…………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres …………………………………………………………………………………………………………………………….
Spelend in Team ……………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer ………………………………………………………………………………………………………….
Geboorte datum ……………………………………………………………………………………………………………
Emailadres …………………………………………………………………………………………………………………….
Bijzonderheden ………………………………………………………………………………………………................
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Begeleiding kamp
Naam begeleider………………………………………………………………………………………………………………
Adres………………………………………………………………………………………………………………………………..
Emailadres……………………………………………………………………………………………………………………….
Voorkeur om te helpen
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

