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Beste ouder/verzorger, 

 

Voor u ligt het inschrijfformulier voor het Hemelvaartkamp 2018, wat dit jaar plaatsvindt 

in Bergen (NH). Wij gaan op kamp van donderdag 10 mei t/m zondag 13 mei. Dit jaar 

heeft het kamp als thema “De Olympische Spelen” en de activiteitencommissie doet haar 

best de kinderen vóór het kamp al nieuwsgierig te maken. Als u dit formulier voor zich 

heeft, is dat waarschijnlijk gelukt!  

 

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

 

- De uiterste inschrijfdatum is 23 april 2018. Vóór deze datum willen we graag dat u 

dit inschrijfformulier inlevert bij één van de inleveradressen die onderaan de brief 

genoemd staan. Mocht u zich na de sluiting nog bedenken of mocht er toch nog een 

vriendje/vriendinnetje/neefje/nichtje mee willen, dan kunt u nog mailen met Wil 

Wiecherink (kamp@krachtenvlugheid.nl). 

- De kosten voor het kamp zijn 90 euro per persoon. Gaat er nog iemand mee uit 

hetzelfde gezin? Dan betaalt diegene nog maar 85 euro. U dient dit bedrag vóór 27 

april 2018 overgemaakt te hebben naar NL56 INGB 0002 3154 69 t.n.v. C G.V. Kracht 

& Vlugheid inzake A.C., Koog aan de Zaan. 

- 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 tot bijvoorbeeld ADHD, 

autisme of slaapproblemen. Ook kunt u contact opnemen met Wil Wiecherink 

(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/Hemelvaartkamp2018/. Hier staan foto’s en verhalen 

van eerdere jaren kamp.   

 

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

 

Met vriendelijke groeten,  

 

 

Namens de AC-Commissie, 

Wil Wiecherink. 
 
 
 
 

 
Het inschrijfformulier vòòr 23 april 2018 bezorgen bij één van de onderstaande adressen: 
 
Wijk Naam Adres Postcode Plaats 
Kalf Fam. Schijf Vledderdiep 6 1509 WX Zaandam 
Kogerveld Fam. Slingerland Speenkruidweg 2 1508 AT Zaandam 
Poelenburg Monique Bleij Jonge Arnoldusstraat 10 1501 VT Zaandam 
Rooswijk Joke Kruijver Oud Heinstraat 3 1544 XA Zaandijk 
Oud Koog Wil Wiecherink Hyacinthstraat 53 1541 DT Koog a/d Zaan 
Westzijderveld Fam. Val Henneland 48 1541 NT Koog a/d Zaan 
Westerwatering Fam. van Velzen J. Kruijverstraat 5 1507 WD Zaandam 
Peldersveld/Hoornseveld Fam. Tromp Noordzee 39 1503 AW Zaandam 
 
Na sluiting alleen nog in overleg met Wil Wiecherink via email: kamp@krachtenvlugheid.nl 
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https://www.facebook.com/groups/Hemelvaartkamp2018/
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Inschrijfformulier Hemelvaartkamp 2018 Kracht en Vlugheid: 
 
Contactgegevens ouder/verzorger: 
 

Naam:  

Adres:  

Postcode + Woonplaats:  

Telefoonnummer thuis:  

Telefoonnummer mobiel:  

E-mailadres:  

 
Geeft de volgende persoon/personen op voor het Hemelvaartkamp 2018: 
 

Voor- en achternaam:  

Geboortedatum:  

Zwemdiploma’s: Geen / A / B / C 

Is lid van K&V: Ja / Nee 

Zorgverzekeraar:  Polisnummer:  

Naam huisarts:  Telefoonnummer:  

Kleding maat T-shirt:  

Bijzonderheden kind:  
 

 

Voor- en achternaam:  

Geboortedatum:  

Zwemdiploma’s: Geen / A / B / C 

Is lid van K&V: Ja / Nee 

Zorgverzekeraar:  Polisnummer:  

Naam huisarts:  Telefoonnummer:  

Kleding maat T-shirt:  

Bijzonderheden kind:  
 

 

Voor- en achternaam:  

Geboortedatum:  

Zwemdiploma’s: Geen / A / B / C 

Is lid van K&V: Ja / Nee 

Zorgverzekeraar:  Polisnummer:  

Naam huisarts:  Telefoonnummer:  

Kleding maat T-shirt:  

Bijzonderheden kind:  
 

 

Niet vergeten bij te voegen: 
 

- Een ECHTE pasfoto (geen kopie) met naam per deelnemer inleveren voor het 
draaiboek. Aanhechten met paperclip, niet plakken! (Na kamp retour) 
 

Ik verklaar hierbij dat bovenstaande gegevens juist zijn ingevuld. Ik geef hiermee 
toestemming dat bovenstaande personen mee mogen op Hemelvaartkamp 2018. 
 
Handtekening ouder/verzorger:   Datum: 


