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Sport uw kind bij K&V via Meedoen Zaanstad? Het kamp kan op deze manier ook 

bekostigd worden! Stuur dan even een bericht naar kamp@krachtenvlugheid.nl met 

daarin uw naam, de naam en de geboortedatum van uw kind, dan regelen wij de rest. 
 

Beste ouder/verzorger, 

 

Voor u ligt de uitnodiging voor het Hemelvaartkamp 2020, wat dit jaar plaatsvindt in 

Harderwijk. Wij gaan op kamp van donderdag 21 mei t/m zondag 24 mei. Dit jaar heeft 

het kamp als thema “Alle dagen feest!” en de kampcommissie doet haar best de kinderen 

vóór het kamp al nieuwsgierig te maken. Als u dit leest, is dat waarschijnlijk gelukt!  

 

Hieronder wat informatie die erg belangrijk is voor u en voor ons om te weten: 

 

- We gaan weer 4 dagen op kamp! Wel zijn we zondag begin van de middag weer thuis. 

- De uiterste inschrijfdatum is 21 april 2020. Inschrijven gebeurt enkel nog digitaal via 

de volgende link: https://forms.gle/di6zpBqSjhGikMNy8. Een klikbare link is te vinden 

op onze Facebookpagina van kamp (zie onderaan deze brief) of op de website van 

K&V: www.krachtenvlugheid.nl.   

- De kosten voor het kamp zijn 95 euro per persoon. Gaat er nog iemand mee uit 

hetzelfde gezin? Dan betaalt diegene nog maar 90 euro. U dient dit bedrag vóór 1 

mei 2020 overgemaakt te hebben naar NL56 INGB 0002 3154 69 t.n.v. C.G.V. Kracht 

& Vlugheid, Koog aan de Zaan. Vermeld hierbij de naam van deelnemer(s). 

- Graag ontvangen wij ook een (pas)foto van uw kind voor het “smoelenboek”. Deze kan 

digitaal aangeleverd worden via kamp@krachtenvlugheid.nl of via Whatsapp via nummer 

0612671103.  

- Mochten het inschrijven, de betaling of het aanleveren van de foto op deze wijze 

problemen opleveren, stuur dan even een mail naar kamp@krachtenvlugheid.nl.  

- We hebben dit jaar een maximum moeten instellen van 50 deelnemers. Dit gaat op 

volgorde van inschrijving. Pas nadat het kamp ook betaald is, is de inschrijving definitief! 

We laten u per mail weten wanneer de inschrijving en de betaling ontvangen zijn. 

- Er gaan kinderen mee in alle soorten en maten. Wellicht zijn er bijzonderheden waarmee 

wij rekening moeten houden. Wij willen dit graag weten! U kunt op het inschrijfformulier 

eventuele bijzonderheden kwijt, zoals het gebruik van medicijnen, vegetarisch zijn of 

dingen die belangrijk zijn voor ons die betrekking hebben op bijvoorbeeld ADHD, autisme 

of slaapproblemen. Ook kunt u contact opnemen met Anke de Kruijf 

(kamp@krachtenvlugheid.nl)  

- Om alvast een indruk te krijgen van hoe het eraan toegaat tijdens een kamp van K&V 

kunt u een kijkje nemen op onze Facebookpagina 

https://www.facebook.com/groups/Hemelvaartkamp2020/. Hier staan foto’s en verhalen 

van eerdere jaren kamp.   

 

Tot slot zorgen wij ervoor dat uw kind een fantastische kampbeleving heeft! 

 

Namens de kampcommissie, 

 

Anke de Kruijf 
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