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Opgave zomerkampen 2016 
 
Ook dit jaar wordt het Jong Nederland seizoen weer afgesloten met onze zomerkampen: 
Maxioren: van zondag 24 juli tot en met vrijdag 29 juli te Meterik. 
Junioren: van zaterdag 23 juli tot en met zaterdag 30 juli te Oirschot. 
Senioren:  van zaterdag 23 juli tot en met zaterdag 30 juli te Oirschot. 
 
De opgavedagen vinden plaats in ’t Anker op donderdag 19 mei van 19.00 tot 20.00 uur en tijdens 
de open dag van Jong Nederland Reuver-Offenbeek, op zaterdag 21 mei. Die dag is er mogelijkheid 
voor kampopgave van 13.30 tot 16.00 uur. 
 
LET OP: na zaterdag 21 mei ‘16, 16.00 uur bestaat er GEEN mogelijkheid meer om leden aan te 

melden voor één van de zomerkampen. 
 
Wil uw zoon/dochter mee met één van de zomerkampen? Geef hem/haar dan op tijdens één van de 
opgavedagen, middels inlevering van de volledig ingevulde opgavestrook en betaling (contant of 
middels een ingevuld machtigingsformulier). 
 
Belangrijke aandachtspunten: 

- Voor de kampen kunnen die jeugdleden aangemeld worden die op 1 april 2016 lid waren van 
onze vereniging en die op die datum minimaal 7 jaar waren. 

- Aanmelding is alleen mogelijk tijdens één van de kampaanmeldingsdagen, door één van de 
ouders / verzorgers. 

- Mocht u, om zeer dringende redenen toch niet kunnen komen tijdens één van de 
aanmeldingsdagen, kunt u vóór donderdag 19 mei contact opnemen met Hans Boonen (tel. 

077 – 474 6448 of e-mail hap.boonen@home.nl). 
- Het kampgeld is vastgesteld op: 

Maxioren € 75,=, junioren € 85,= en senioren € 95,=. 
- Betaling kan contant tijdens de opgavedagen of door middel van invulling van de 

machtigingsformulieren (keuze voor één of twee termijnen). 
- Indien uw zoon/dochter zich tijdens het kamp misdraagt, wil de kampleiding zich het recht 

voorbehouden om uw zoon/dochter op uw kosten maar onder begeleiding naar huis te sturen 
voordat het kamp ten einde is. 

- Het is voor ons heel belangrijk dat wij op de hoogte zijn van eventuele bijzonderheden van uw 
kind. 

- Het kan wel eens voorkomen dat kinderen later moeten aankomen of eerder naar huis moeten 
i.v.m. vakantie. Dit is niet wenselijk en daarom ook de volgende regel: De kinderen moeten 
uiterlijk zondag 24 juli tussen 18.00 en 19.00 uur op het kampterrein aanwezig zijn. En de 
kinderen die eerder naar huis gaan die kunnen vrijdag 29 juli tussen 8.00 en 9.00 uur worden 
opgehaald. 

- Na aanmelding zult u enkele weken voor het kamp per mail een kampbrief krijgen met daarin 
uitgebreide informatie over het kamp. 

- We kunnen wel al melden dat de ouderavond bij de maxioren plaatsvindt op vrijdagavond 29 
juli waarna de kinderen mee naar huis gaan. De ouderavond bij de junioren en senioren zal op 
een andere dag plaatsvinden. 

- We gaan ervan uit dat u de kampdeelnemers in Oirschot (in ieder geval de junioren en de 
jongere senioren) brengt en ophaalt en in Meterik ophaalt, zoveel mogelijk met bagage en 
fiets. Mogelijk zullen de oudste seniorengroepen de reis per fiets maken. 

- LET OP: na zaterdag 21 mei, 16.00 uur bestaat er GEEN mogelijkheid meer om leden 
aan te melden voor één van de zomerkampen. 
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Opgavestrook Kamp 2016 
 
Naam:   …………………………………………………………. 
 
Groepsnaam:  ………………………………………Maxioren/Junioren/Senioren 
 
Geboortedatum: …………………………………………………………. 
 
Adres:   …………………………………………………………. 
 
Postcode/woonplaats …………………………………………………………. 
 
Telefoonnummer: …………………………………………………………. 
 
e-mailadres:  …………………………………………………………. 
 
Ziektekostenverzekering 
 
Naam verzekeraar: ………………………………………………………....... 
 
Polisnummer: …………………………………………..……………………… 
 
Huisarts:………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
Is uw kind in het bezit van een zwemdiploma?    Ja / Nee  
 
1 naam van voorkeur tentgenoot: .................................................. 
(wij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden). 
 
Eventuele bijzonderheden, waar wij rekening mee moeten houden tijdens kamp: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Reserve telefoonnummers waarop wij u kunnen bereiken: 
 
1e nummer:  ………………………………………….. 
 
naam:   ………………………………………….. 
 
2e nummer:  ………………………………………….. 
 
naam:   ………………………………………….. 
 
Handtekening ouder of diens gemachtigde:……………………………………………………..  
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