Kamp 2020:
4-5-6 september.
"Woushoeve" – Zutendaal (B)
Aan de leden en hun ouders en/of voogd,
Ben jij er klaar voor? Wij wel. We moeten alleen nog op het bericht wachten dat het
definitief mag. Het plan is om weer naar Zutendaal te gaan. Vanaf 4 september gaan we 3
dagen plezier beleven met z’n allen. Ook al is het nog niet 100% zeker willen wij toch al
graag weten of jij erbij bent.
De Werkgroep VCL-Actief 2.0 is op dit moment alweer druk bezig met de invulling van het
kamp. Naast enkele trainingen staan er ook weer veel leuke activiteiten op het
programma. Wat er precies allemaal gaat gebeuren kun je lezen in het ‘kampboekje’ dat
eind augustus, na de inschrijving uitgereikt zal worden. Maar uiteraard verklappen we niet
alles en zal het één en ander tot op het laatste moment ‘top secret’ blijven.
Vervoer
Ook dit jaar willen we met auto’s naar Zutendaal rijden. Graag doen we een beroep op de
ouders om de jeugd van en naar de Woushoeve te rijden. Voor nu zijn de regels dat je
alleen met familie in een auto mag. Uitgaande dat deze regels nog aangepast worden voor
september houden wij er rekening mee dat dit net zo soepel verloopt als afgelopen kamp,
dit is voor ons een stuk goedkoper omdat we dan geen bus hoeven te huren en we dit geld
nu in nog leukere activiteiten kunnen stoppen! En misschien pikken de ouders nog wel een
beetje van de geweldige sfeer mee. We hopen dus net zoals twee jaar geleden weer
genoeg auto’s bij elkaar te krijgen om iedereen te brengen en op te halen. Op het
inschrijfformulier kan men aangeven om te brengen en/of op te halen. Het vertrek naar
Zutendaal, vanaf de parkeerplaats van de Baneberg, is op vrijdag om 16:45 uur en op
zondag dient de jeugd om ca. 16:30 uur opgehaald te worden. Aankomst in Landgraaf
staat gepland om ca. 17:30 uur. De bagage wordt per truck naar de locatie gebracht. Wij
rekenen op een bezetting van vier jeugdleden per auto als dit voor die tijd weer toegestaan
is, zo niet zullen wij moeten zoeken naar een alternatief. Na aanmelding krijgt iedereen
definitief bericht.
Thema
Ook dit jaar is er weer een super leuk thema uitgedokterd. Wat het thema precies is
houden we nog even geheim en zal bekend worden gemaakt in het kampboekje dat eind
augustus zal verschijnen.

Kosten
Door een geslaagde “Aachener-Printen” actie zijn de kosten per deelnemer dit jaar €45,00.
De kosten van de 2e deelnemer bedragen €40,00. Bij dat bedrag zit alles inbegrepen voor
3 dagen plezier (verblijf, eten en drinken, sporthal, spellen enz.).
Let op: Je inschrijving is pas geldig nadat je betaald hebt. Het bedrag kan per bank/giro of
contant betaald worden.

De Woushoeve
Deze locatie ligt op 40 minuten rijden in België in het plaatsje Zutendaal
(nabij Genk). Ben je benieuwd naar deze locatie?
Kijk dan eens op: www.woushoeve.be
Het adres van de Woushoeve is:
Maastrichterstraat 15
3690 Zutendaal

Inschrijving
I.v.m corona leveren wij deze formulieren alleen digitaal aan. Je mag het uitprinten en aan
Paul Reinaerts overhandigen. Je mag het ook digitaal invullen en terugsturen aan
pmareinaerts@home.nl Het eerste formulier moet je invullen als je zelf mee wilt en het
tweede formulier is voor ouder(s)/verzorger(s) die jullie willen brengen en halen.
Zorg dat alle formulieren vóór 20 juli 2020 ingeleverd zijn bij je train(st)er of Paul
Reinaerts. Onthoud dat je inschrijving pas geldig is zodra je betaald hebt.

!! Tot ziens op het kamp van 4, 5 en 6 september 2020!
Werkgroep VCL-Actief 2.0

Volleybal Club Landgraaf
Werkgroep VCL-Actief 2.0
INSCHRIJFFORMULIER

KAMP 2020

Woushoeve in Zutendaal

Naam ouder/voogd: …………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………
Telefoonnummer: ………………………………. E-mail adres …………….………….
geeft toestemming dat de dochter/zoon: …………………………………………………
mee gaat naar het jeugdkamp van 4 tot en met 6 september 2020.




Het bedrag van € 45,- wordt overgemaakt via de bank,
t.n.v. Jeugd VCL IBAN: NL81 INGB 0657 8005 70
o.v.v. “jeugdkamp 2020”. (Het 2e kind gaat voor €40,- mee)
Voor de begeleiding, bij eventuele calamiteiten, gaarne zorgverzekering en
zorgverzekeringsnummer:

Naam zorgverzekering: .…………………………..
zorgverzekeringsnummer: ………………..………
Nog een aantal vraagjes van de organisatie:
Ben je vegetariër:
Ja / Nee
________________________________________________________________________
Kun je last krijgen van allergische reacties? Ja / Nee
Heb je bepaalde medicatie nodig op kamp?

Ja / Nee

Zijn er dingen die jij absoluut niet lust? (max. 2)
•
•
Handtekening ouders/voogd

…………………………………

Volleybal Club Landgraaf
Werkgroep VCL-Actief 2.0

AANMELDINGSFORMULIER VOOR HET BRENGEN EN HALEN VAN LEDEN.
Onderstaande ouder of voogd is bereid om vier jeugdleden te brengen en/of te halen.



Brengen naar de Woushoeve op vrijdag 4 september 2020 om 16:45 uur vanaf
Sporthal Baneberg.



Halen op zondag 6 september 2020 om 16:30 uur van de Woushoeve in Zutendaal.

Naam: ………………………………………………….

