Kampcommissie
p/a Diane Bruijn
Hoekerkade 93
2725 AG Zoetermeer

April 2018

Beste ouders/verzorgers,
Op 14 juli is het zover. Dan gaan we met z’n allen richting Drouwen voor een fantastische kampweek.
U hebt uw kind(eren) daarvoor opgegeven. Hieronder vindt u de informatie die voor u van belang is.
inschrijving

Door het inleveren van een ingevuld inschrijfformulier (zie bijlage) meldt u uw
kind(eren) aan. Het inschrijfformulier moet vóór 1 juni worden ingeleverd bij
Diane Bruijn, Hoekerkade 93, 2725 AG Zoetermeer

heenreis

We verzamelen zaterdag 14 juli a.s. om 9.15 uur in het clubhuis en vertrekken
van daaruit om 10.00 uur richting Drouwen.

lunchpakket

Voor het lunchpakket op zaterdag14 juli moet zelf worden gezorgd.

betaling kampgeld

De kosten voor het kamp bedragen € 164,00 per persoon. Wij verzoeken u het
verschuldigde bedrag vóór 1 juni a.s. over te maken op rekeningnummer
NL02INGB0002304413 t.n.v. SV Phoenix te Zoetermeer, onder vermelding van
naam (namen) deelnemer(s) en zomerkamp 2018.

zakgeld

Het zakgeld van de kinderen kan door ons beheerd worden. U kunt dit zaterdag
14 juli vanaf 9.15 uur in het clubhuis afgeven bij de kampbank. Tijdens het
kamp worden in de kampwinkel snoep en blikjes drinken verkocht. Als de
kinderen in de kampwinkel iets willen kopen moeten ze hun geld storten bij de
kampbank, want dit kan niet met contant geld worden betaald. Het bestede
bedrag wordt rechtstreeks van de ‘bankrekening’ afgeschreven. Als we bij mooi
weer gaan zwemmen kan geld opgenomen worden om in het zwembad iets te
kopen. Als richtbedrag voor het zakgeld adviseert de kampleiding 9 à 13 euro
(exclusief de ansichtkaarten).

medicijnen

U kunt de medicijnen op zaterdag 14 juli inleveren bij Bob Verlint.

beddengoed

We slapen in gewone bedden. De kinderen moeten zelf een dekbedhoes,een
onderlaken en sloop meenemen. Kussens hoeven dus niet meegenomen te
worden.

mobiele telefoons

Gedurende de kampweek is het niet toegestaan om mobiele telefoons mee te
nemen. Wilt u hier op toezien.

energiedrankjes
en alcohol

Het is voor de deelnemers niet toegestaan om tijdens de kampweek
energiedrankjes, zoals Red Bull, en alcohol mee te nemen. I.v.m. het toezicht
hierop is het meenemen van grote frisdrankflessen ook niet toegestaan. Tijdens
het kamp kunnen de kinderen blikjes frisdrank kopen in de kampwinkel.

bagage

De bagage moet op zaterdag om 9.15 uur in het clubhuis aanwezig zijn i.v.m. het
inladen van de vrachtwagen. Wilt u minimaal de bijgaande paklijst volgen en
samen met uw kind de bagage inpakken. Op die manier heeft uw kind voldoende
kleding en is hij of zij ook zelf op de hoogte van wat hij of zij bij zich heeft.
Koffers, tassen e.d. moeten zijn voorzien van naam en adres van het kind.
Nb. Misschien moet de bagage, i.v.m. het lenen van de vrachtwagen, al op
donderdag worden ingeleverd. Wij publiceren dit tijdig via Facebook en de
website.

wat meenemen

Uit ervaring menen wij er goed aan te doen een paklijst samen te stellen.
 3 broeken (jogging/trainingsbroeken)
 5 korte broeken
 3 warme truien
 ondergoed voor elke dag
 10 T-shirts
 10 paar sokken
 2 paar sportschoenen (niet te klein)
 badslippers
 regenpak + kaplaarzen
 zwemkleding
 pyjama
 outfit voor de bonte avond
 donkere kleding voor het douanespel
 3 donkere handdoeken
 3 donkere washandjes
 toiletartikelen
 tafeltennisbatje
 anti-muggenspul
 oude theedoek voor corvee
 dekbedhoes
 kussensloop en hoeslaken
 petje voor in het bos

terugreis

Op vrijdag 20 juli zullen we om 10.00 uur vertrekken uit Drouwen.
Aankomst in het clubhuis van Phoenix om ongeveer 13.00 uur.
Na aankomst is er een gezamenlijke afsluiting in de kantine.

kampleiding

Het aanspreekpunt van de kampleiding is Diane Bruijn.
Veldploeg: Diane, Maria, Maud, Patrick, Tess, Marianne, Alfred, Bob, Norman,
Rik, Jeroen, Danny en Jim o.v.b.
FDZ: Erwin, Nicolette, Natascha, Marian, Jeanette en Raymond

achterblijfadres

Mocht u tijdens de kampweek niet thuis en niet op uw werk bereikbaar zijn, geef
uw verblijfadres door aan Diane Bruijn (voor noodgevallen).

adres zomerkamp V.O.F. Groepsverblijf de Kwartjesberg, Gasselterstraat 9, 9533 PC Drouwen
Mobiel Diane Bruijn 06-10864376
Met vriendelijke groeten,
De Kampcommissie

INSCHRIJFFORMULIER PHOENIX-ZOMERKAMP 2018
Groepsverblijf de Kwartjesberg 14 t/m 20 juli 2018
Dit formulier retourneren aan Diane Bruijn, Hoekerkade 93, 2725 AG Zoetermeer
Informatie deelnemer
Naam.............................................................................………………………………………………………
Geboortedatum...............................................…………………………………………………………………
Adres.........................................................................................................................................................
Postcode en woonplaats….......................................................................................................................
Telefoonnummer........................................................................................................................................
Telefoonnummers werk ouders.................................................................................................................
Overige gegevens
Huisarts........................................................................... telefoonnummer...............................................
Maatschappij ziektekostenverzekering ....................................................................................................
Polisnummer .....................................................................BSN..............................................................
Bijzonderheden, waarmee tijdens het zomerkamp rekening moet worden gehouden
(bijvoorbeeld gebruik medicijnen)
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Heeft uw kind een zwemdiploma?
Zo nee, mag uw kind ‘in het diepe’ zwemmen?

0
0

ja
ja

0
0

nee
nee

Confectiemaat

……………………

Ik geef toestemming om foto’s en filmmateriaal waar mijn kind op staat te gebruiken door Phoenix.
(kampfilm, zomerkampsite en Facebook van Phoenix)
0
ja 0
nee
Eventuele opmerkingen
.................................................................................................................................................................
Door ondertekening verklaart u zich akkoord met bovenstaande informatie.
....................... (datum) ....................................... (handtekening)
Nb. Dit formulier zal na de kampweek op een correcte manier worden vernietigt.
Er zal zeer zorgvuldig met uw gegevens om worden gegaan.

