Ga je ook mee op kamp?
OP: vrijdag 6 juli, zaterdag 7 juli en zondag 8 juli
Beste BCV jeugdleden en ouders,
In 2018 organiseert BCV de 26ste editie van het jeugdkamp. Of je nu pas bij BCV bent begonnen met
badmintonnen of dit al jaren doet, dit altijd gezellige en actieve jeugdkamp is voor elk jeugdlid
geschikt. Het is een leuke manier om je clubgenoten (nog beter) te leren kennen. We hopen dan ook
dat er veel van jullie meegaan!
De kamplocatie ligt op iets meer dan 1 uur rijden vanaf onze sporthal. Voor het vervoer willen we op
dit moment nog alle opties open houden. Daarom willen we aan alle ouders vragen of zij eventueel
bereid zijn om te rijden. We vragen jullie om op het inschrijfstrookje te vermelden of jouw ouders
kunnen rijden en zo ja hoeveel kinderen er kunnen meerijden.

We zullen verzamelen bij sporthal Forum Kwadraat op vrijdag 6 juli om 16:30 uur. We verwachten op
zondag 8 juli rond 18:00 uur weer terug te zijn.
Voor de voorbereidingen is het praktisch dat de kampcommissie zo snel mogelijk weet of je meegaat.
Als je uiterlijk 11 mei je inschrijfstrook inlevert, dan betaal je €60,- per persoon. Schrijf je je later in
dan betaal je €62,50. Inschrijven kan in de zaal of per mail (jeugd@badmintonvoorburg.nl).
Uitgebreide informatie zal je later van ons krijgen als je meegaat. Mocht je nu al vragen hebben dan
kun je altijd terecht bij de jeugdcommissie. Wij hebben er al zin in, we hopen jullie ook!
De Kampcommissie

Inschrijfstrook Jeugdkamp 2018
□ Ja, ik ga mee op kamp en
- Ik betaal € 60,- als ik reageer voor 11 mei 2018
- Ik betaal € 62,50 als ik later reageer.
□ Nee, ik ga niet mee op kamp.
Als ik na inschrijving besluit om toch niet mee te gaan, dan krijg ik het geld niet terug.
Naam:_________________________________________________

Leeftijd: _____ jaar

Voor de ouders:
Ik ben wel / niet* bereid om te rijden op de heenweg / terugweg / heen of terug / heen en
terug*. Ik kan in totaal (inclusief mijn eigen kind) ___ kinderen in mijn auto vervoeren.
* (doorhalen wat niet van toepassing is)

Handtekening ouders / voogd voor akkoord:_______________________

