
 

BWO jeugdkamp 2018 
        Hengelo, 13 april 2018 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Binnenkort is het weer tijd voor het jaarlijkse BWO jeugdkamp voor alle  
handballende en voetballende jeugd tot en met ‘Onder11’ (vroegere E en F). 

Het kamp zal plaatsvinden op 9 en 10 juni 2018 van zaterdagochtend 10:00 uur  
tot zondagmiddag 15:00 uur.    

De locatie voor dit jaar is:  De Kroeze Danne 
Kappelhofsweg 14 
7495 RN Ambt Delden 

De kosten bedragen dit jaar € 28,50 per kind.  Deelname wordt bepaald 
aan de hand van (het tijdstip van) de ontvangen betaling.  Ervaring leert 
ons dat wij meestal binnen een week vol zitten.  

De kampbijdrage kunt u overmaken op:      
IBANnummer:    NL11 ABNA 0807 4077 98 ( Let op: gewijzigd rekeningnummer!) 
ten name van :    Katholieke sportvereniging BWO 
onder vermelding van:  Jeugdkamp 2018, de naam én het team van uw kind 

Daarnaast hebben wij van elk kind een aanmeldingsformulier nodig. Deze moet uiterlijk zaterdag 28 april 
2018 in ons bezit zijn. Wij verzoeken u de aanmeldingsformulieren in de daarvoor bestemde 
jeugdkampbrievenbus te doen. Deze witte jeugdkampbrievenbus bevindt zich in de kantine bij de ingang 
naar de mediaruimte. 

In week 19 worden alle kinderen die meegaan per mail op de hoogte gebracht van deelname.  
Let op: Betaling én aanmeldingsformulier moeten beiden binnen zijn!  
Vergeet ook vooral niet een correct mailadres in te vullen voor de bevestigingsmail! 
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u mailen naar bwojeugdkamp@outlook.com.  

De organisatie van het BWO jeugdkamp 2018  is dit jaar wederom in handen van:  
René Guilonard, Natascha Schipper, Berry Donker, Wendy  Sanders en Jordy Olde Kalter 

 

 

Bijlage:  aanmeldingsformulier  



 

 

Aanmeldingsformulier BWO jeugdkamp 2018 
(alle velden zijn verplicht en graag duidelijk leesbaar invullen) 

 Persoonlijke gegevens 
Naam kind  

 
 

Team 
 

 
 
 

Adres 
 

 
 
 

Postcode/ Woonplaats 
 

 
 
 

Geboortedatum 
 

 
 
 

Telefoonnummer thuis 
 

 
 
 

Mailadres 
 

 
 
 

Mobiel nummer verzorger 1 
 

 
 
 

Mobiel nummer verzorger 2 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Vervolg op volgende blad! 



 

 

Mijn kind 

heeft last van allergieën Ja / Nee*  Indien ja, graag aangeven waarvoor: 
 
 
 
 

heeft problemen met 
bedplassen 

Ja / Nee*  
 
 
 

gebruikt medicatie Ja / Nee* Indien ja, graag aangeven 
Naam en dosering medicatie: 
 
 

Er is nog iets waar de 
kampleiding van op de 
hoogte moet zijn 
betreffende mijn kind 

Ja / Nee* Indien ja, namelijk:  
 
 
 

* doorhalen wat niet van toepassing is.  

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening gegevensbescherming in werking. Daarom vragen wij u 
middels ondertekening van dit formulier toestemming te geven dat foto’s en/of video's (op)genomen 
tijdens het kamp, waarop uw kind is afgebeeld, mogen worden gebruikt op de (besloten) facebookpagina 
van het BWO jeugdkamp 2018, op de BWO website en in het clubblad de Blauw-Witter. Indien u geen 
toestemming geeft, zorg dan wel voor de betaling (dit is immers leidend voor deelname) en neem zo 
spoedig mogelijk contact op met de organisatie door een mail te sturen naar bwojeugdkamp@outlook.com 
met hierin uw contactgegevens. Gezamenlijk bekijken we dan of deelname van u kind mogelijk is. 

De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of verlies van uw eigendommen en/of 
andere schade die is ontstaan tijdens het kamp.  

De bijdrage van €28,50 is overgemaakt d.d.   ……………………-………………………- 2018 

Naam ouder/verzorger    :  …………………………………………………………………… 

en handtekening   :  ………………………………………………………………… 

Aanmeldingsformulier inleveren in de witte jeugdkampbrievenbus in de kantine! 
 

Opgave uiterlijk zaterdag 28 april 2018  VOL=VOL 


