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Hallo jongens en meisjes,

Leuk dat jullie bij de vereniging zitten. Dit jaar komt er weer een fantastisch kamp aan. Met deze brief willen we jullie daar wat 
meer over informeren. Er zit ook een aanmeldingsformulier bij. 

Het kampeerweekend zal dit jaar plaatsvinden van: 
Vrijdag 15 september t/m zondag 17 september 2017 

Dit jaar gaan we naar het kamphuis. 
Landgoed het Sparrenhof in tilburg
Bredaseweg 530
5036 NB Tilburg
T 013 468 43 58
www.sparrenhoftilburg.nl

Het kamp is voor jongens en meisjes met de leeftijd van 6 tot en met 16 jaar. Als je mee wilt met ons jaarlijks kampeerweekend, 
kun je de onderstaande strook invullen en inleveren bij één van de onderstaande adressen voor zondag 6 augustus 2017. 
Vergeet het niet! Dit jaar kunt u ook de brief zelf uitprinten, ondertekenen en inscannen. Via mail kunt u de ondergetekende brief 
opsturen naar ac@zvdevennen.nl. De kosten voor het weekend bedragen€40,00 euro per persoon. Via de bijgevoegde 
machtiging kun je dit bedrag éénmalig van je rekening af laten schrijven. Let er wel op dat het bedrag van je rekening wordt 
afgeschreven als je jezelf hebt opgeven, betaald = betaald!

Voor de kinderen die heel graag mee willen, maar niet willen of durven blijven te slapen, kan altijd in overleg naar een goede 
oplossing gezocht worden. Voor de privacy van de kinderen slapen de jongens en de meisjes apart. Dit jaar moeten de 
kinderen voor het slapen zelf een slaapzak, kussen en een luchtbed meenemen. 

Belangrijke regel is dat wij roken, alchohol, en drugs niet toestaan tijdens het kampeerweekend!

U kind(eren) dient u zelf naar het kampadres te brengen en op te halen. U kunt natuurlijk ook afspraken maken over het halen/
brengen met andere ouders/verzorgers.

Om de kosten zo laag mogelijk te houden voor het weekend zijn wij op zoek naar sponsors voor het weekend. Dus ken jij, 
of je ouders iemand die goedkoop aan boodschappen of andere producten kan komen, of heb je tips bij het inkopen van de 
boodschappen. Laat het ons gerust weten. Daar zijn wij enorm blij mee!

Wij willen dit jaar met alle kinderen er een te gek weekend van maken, en op missie trekken door de bossen!

Voor vragen kunt u altijd Manon bellen met onderstaande nummer. Voor het inleveren van de formulieren kunt 
u de onderstaande adressen gebruiken. U kunt altijd mailen naar ac@zvdevennen.nl.

Manon van Leijsen  T: 06 -  55960534
Maud van Loon  Ruysdaelstraat 29  5102 EG Dongen T: 06 - 14573210
Alex in ‘t Groen  Tuin 73   5103 CD Dongen T: 06 - 13806242 

Z.V. De Vennen, de activiteitencommissie

Voor de ouders: Heb je zin en tijd, geef je 
dan snel op voor de 

zaterdagavond activiteit!
Zie de machtiging voor inschrijven.



Ja, ik ga mee met het kampeerweekend van 15 t/m 17 september 2017
De kosten bedragen €40,00 per persoon.

Naam  :  ……………………………………………………………  Jongen/meisje
Leeftijd :  ……………………………………………………………
Adres  :  ……………………………………………………………
Woonplaats :  …………………………………………………………… 
Telefoon nr. :  …………………………… Mobiel: ……………………
Telefoon nr. 2 :  ..............................................................................................
Zwemgroep :  ……………………………………………………………
1e voorkeur :  ……………………………………………………………
2e voorkeur :  ……………………………………………………………
Email  : ……………………………………………………………
Email ouders : ……………………………………………………………

Zoals je ziet mag je een 1e en 2e voorkeur opgeven van iemand bij wie je in de groep geplaatst wil worden. 
Houdt hierbij rekening met de leeftijd van je vriendje/vriendinnetje. Wij doen ons best, dit betekent echter 
niet dat het altijd lukt om je ook bij die persoon te plaatsen.

Ja ik geef mij als ouder op voor de zaterdagavond activiteit

Naam ouder:                      ………………………………………………………

GEWENSTE BETAALWIJZE: 

Ik geeft toestemming voor het verstrekken van een éénmalige machtiging tot afboeking van ¤40,00 van mijn 
bank/girorekening. Indien ik het niet eens ben met het bedrag dat van mijn rekening wordt afgeschreven, 
kan ik de afschrijving binnen 30 dagen bij mijn bank of postgiro ongedaan maken.

Naam van het kind:   .......................................................................................
Bank/gironummer:  .......................................................................................
Ten name van:  ......................................................................................
Woonplaats:   .......................................................................................

Ouder(s)/ verzorger(s):

Handtekening:  ........................................................................................


