JEUGDKAMP 2017
Aan alle F, E en D-spelers,
Houd je van spanning, gezelligheid en sensatie ga dan mee op het HMVV jeugdkamp!! Dit
jaar gaan we van donderdag 25 mei tot en met zondag 28 mei. Het thema en de locatie
van dit jaar houden we nog even geheim maar we kunnen wel vast vertellen dat het zeker
weer net zo leuk zal zijn als voorgaande jaren.
Wanneer er onduidelijkheden of vragen zijn over wat een kamp precies inhoudt kunnen jullie
hiermee het beste terecht bij Michel Swaanen (06-837 932 46) of Giel van Gerven (06-466
004 68).
Wil je ook meedoen aan deze 4 fantastische dagen, laat dan één van je ouders het
opgaveformulier volledig invullenen zorg ervoor dat de opgave gemaild is naar Michel
Swaanen (michelckv@hotmail.com) voor uiterlijk zondag 30 april.
De bedragen die éénmalig zullen worden afgehouden zijn als volgt:
€ 44,50 (voor één deelnemer)
€ 79,50 (voor twee deelnemers uit hetzelfde gezin)
€ 99,50 (voor drie deelnemers uit hetzelfde gezin)
Na de opgave ontvang je bericht over de verdere details van het kamp en dan zullen we ook
het thema bekend maken.
Er zal een USB worden gemaakt waar de foto’s van het kamp op staan. Op het
opgaveformulier kan aangegeven worden of je deze USB wil ontvangen. De kosten bedragen
slechts 5 euro en worden bij de eenmalige incasso mee afgeschreven.
Wij hopen dit jaar weer op ieders deelname zodat we er een mooi kamp van kunnen maken!
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OPGAVEFORMULIER
HMVV JEUGDKAMP 2017
Naam:…………….……..………………………………………………………………………………………………..…
Adres:………………………………………………………………………………………………………………………...
Postcode/woonplaats:……………….……………………………………………………………………………..
Telefoonnummer:………………………………………………………………………………………………..….…
IBAN/Bankrekeningnummer:……………………………………………………………………………………
Verzekeringsmaatschappij:……………………………………………………………………………………….
Polisnummer:……………………………………………………………………………………………………………..
Bijzonderheden over kind:……..………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Ouder bereid voor vervoer:
- Wegbrengen:
- Ophalen:

JA
JA

/ NEE
/ NEE

Er zal een rijschema worden gemaakt zodat het duidelijk is welke kinderen er met iedere
auto meegaan.

USB met foto’s van het jeugdkamp: JA

/ NEE

Plaats/datum:……………………………………………………………………………………………………………

Bij het ondertekenen van dit formulier geef ik voetbalvereniging HMVV toestemming
om een eenmalige machtiging te doen van het hierboven vermelde rekeningnummer.
Handtekening:…………………………………………………………………………………………………
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