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ZOMERKAMP
15 t/m 21 juli 2018

Spelen op het springkussen

Bosspellen, turnen, atletieken, handballen, voetballen, samen eten, samen slapen,
dropping, spelletjes, 6-kamp, touwtrekken, survivaltocht, playbackshow, disco!!!
Ook dit jaar gaat AVGV weer op zomerkamp. We gaan net als voorgaande jaren mee met
het sportkamp de Meulenbéék, te Wanssum. Hier zullen we samen met andere
sportverenigingen 6 dagen lang allerlei leuke activiteiten ondernemen. We willen alle
kinderen tussen de 8 en de 12 jaar van AVGV graag de gelegenheid geven aan dit
gezellige zomerkamp deel te nemen. Ook de leiding van AVGV zal dit jaar weer meegaan!
Wat gebeurt er op kamp?
Op het zomerkamp doen de kinderen werkelijk van alles, waaronder vossenjacht,
speurtocht, spooktocht, balsporten, estafettes, hindernisbanen, zeskamp, survival,
zwemmen, disco en kampvuur. De kinderen slapen per vereniging in grote tenten (voor
ongeveer 12 personen) die op een sportpark staan en ze worden het gehele kamp
begeleid door leiding van AVGV. De organisatie van het kamp is verder in handen van
stichting de Meulenbéék. Er is een kampstaf die de leiding heeft over het reilen en zeilen
op het kamp en deze bepaalt de activiteiten; er is een professionele EHBO-post; alle
maaltijden en drankjes en hapjes tussendoor worden door professionele koks verzorgd; er
zijn goede toilet- en douchevoorzieningen en alles wat nog meer benodigd is voor de
verzorging en veiligheid van de kinderen. Kortom: zomerkamp is een waar feest voor de
kinderen en ze zijn een week lang lekker in de buitenlucht!
De kosten
Deelname aan het zomerkamp kost € 200,-. Alle kosten (behalve de kosten van het
vervoer) zijn hierbij inbegrepen: onderdak, maaltijden en alle benodigdheden voor de
activiteiten. De kinderen hoeven op kamp dus niets zelf te betalen (hooguit een kaart,
postzegel en snoep).
Het vervoer
Voorheen werden de kinderen altijd door de ouders met de auto gebracht en gehaald naar
het zomerkamp, maar afgelopen paar jaar zijn wij met de bus gegaan. Bij voldoende
aanmeldingen willen wij ook dit jaar met de bus. De kosten hiervan zullen over alle
deelnemende kinderen verdeeld worden. Dit zal rond de €35,- per kind bedragen.
Wanneer duidelijk is hoeveel kinderen er meegaan, ontvangt u hierover een mail met het
verzoek de kosten voor het vervoer over te maken aan de penningmeester.
Giro: 1485140 t.n.v. Penningmeester AVGV te Voorburg
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Aanmelden
Aanmelden voor het zomerkamp kan door het
aangehechte aanmeldformulier in te vullen en in te
leveren bij de leiding van de les. Aanmelden kan tot
uiterlijk 16 maart aanstaande. Let op: de
aanmelding is pas geldig als het eerste deel, te
weten € 100,- (dus uiterlijk 16 maart), is gestort op
IBAN: NL08INGB0001485140 t.n.v. penningmeester
AVGV te voorburg. Het 2e deel van het bedrag
(€100,-) dient uiterlijk 20 mei te zijn overgemaakt.
Later aanmelden is mogelijk mits er nog plek over is
in een tent van AVGV. Neem hiervoor graag contact
op met ondergetekende.

dropping

Belangrijk
AVGV dient de kinderen in te schrijven bij Stichting de Meulenbéék om deel te kunnen
nemen aan het sportkamp. Omdat we met inschrijfregels en aanbetalingen te maken
hebben is het volgende van belang:
Bij te weinig aanmeldingen kan het voorkomen dat AVGV zich niet inschrijft voor het
zomerkamp, u wordt hier dan zo snel mogelijk van op de hoogte gesteld.
De aanmelding van uw kind voor het zomerkamp is pas geldig wanneer het
aanmeldformulier is ingeleverd en wanneer het eerste deel (€ 100,-) van het bedrag is
overgemaakt naar de penningmeester van AVGV.
Mocht uw kind na aanmelding toch niet mee willen of kunnen dan geldt het volgende:
- afmelding voor 16 maart: Het reeds betaalde bedrag wordt teruggestort.
- afmelding na 16 maart: € 60,00 wordt niet teruggestort, het evt. overige bedrag wel.
- afmelding na 25 april: €100,00 wordt niet teruggestort, het evt. overige bedrag wel.
- afmelding na 25 mei: Het gehele bedrag van €200,00 moet worden betaald.
Aanmelden vóór 16 maart a.s.!!!
Als u nog vragen heeft over het kamp dan
kunt u ondergetekende mailen of de leiding
van de lessen benaderen. Een paar weken
voor het kamp wordt in ieder geval nog een
bijeenkomst gehouden voor alle
deelnemers en ouders van deelnemers aan
het zomerkamp.
De leiding van AVGV heeft er zin in, jij
ook?!
Tara
tara.avgv@live.nl
Gezellig tekenen voor de tent
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INSCHRIJFFORMULIER (graag alles invullen)
Naam: ………………………………………………………………………………....
Heeft les op: …………..dag om …………uur
Straat: …………………………………………………………………………………
Postcode: ………………............. Plaats: ………………………………………….
Telefoonnummer: …………………………………………………………………....
E-mail: ………………………………………………………………………………...
Geboortedatum: ……………………………………………………………………...
Nummer ziektekostenverzekering: ………………………………………………...
Naam verzekeraar: …………………………………………………………………..
Zwemdiploma(’s): ……………………………………………………………………
Bijzonderheden: ……………………………………………………………………...
Is …….. keer eerder op kamp geweest
Het eerste bedrag van €100,- zal uiterlijk 16 maart 2018 worden overgemaakt op
IBAN: NL08INGB0001485140 t.n.v. penningmeester AVGV onder vermelding van naam van het
kind. Het tweede bedrag van €100,- zal uiterlijk 20 mei 2018 worden overgemaakt.

Datum: ……………………….....
Handtekening ouder/verzorger

…………………………………..

Groepsfoto

