
Ja, ik ga mee op kamp maar mijn ouders kunnen niet rijden

Ja, ik ga mee op kamp en mijn ouders kunnen heen rijden (1 juli)

Ja, ik ga mee op kamp en mijn ouders kunnen terug rijden (3 juli)

Ja, ik ga mee op kamp en mijn ouders kunnen heen én terug rijden

Er worden tijdens kamp foto’s of
video’s gemaakt. Je verklaart

hiernaast als ouder/voogd geen
bezwaar te hebben tegen

publicatie op de website en/of
(social) media van foto’s en video’s
waarop uw zoon/dochter mogelijk

te zien is. Kijk op de site
https://www.badmintonvoorburg.nl
/badmintonclub-voorburg/privacy/
voor de actuele Privacyverklaring

van BCV. 

Naam:............... Leeftijd:.............

Privacy bepaling: Akkoord / Niet akkoord

Handtekening ouder/voogd:........................

GA JIJ MEE OP KAMP?
Beste BCV jeugdleden en ouders, 

Dit jaar organiseert BCV de 28ste 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! 

Op zaterdag 1 juli verzamelen wij om 16:30 bij
sporthal Forum Kwadraat (De Vliegerlaan 2-4). Als er
dit jaar genoeg aanmeldingen zijn rijden we met een

bus. Bij wat minder aanmeldingen zouden we aan alle
liever ouders willen vragen of zij een auto

beschikbaar hebben om heen en/of weer terug te
rijden. Hieronder kan er worden aangegeven of dit

mogelijk is.
 Op zondag 3 juli zullen wij rond 18:00 terugkomen.

Wanneer je je inschrijft krijg je automatisch meer
informatie over dit superleuke kamp!

 Als er vragen zijn kun je altijd terecht bij de
jeugdcommissie.

 

Zoals ieder jaar zit het weekend weer
vol spellen, buitenspelen en andere

leuke activiteiten die niks met
badminton te maken hebben maar wel
met gezelligheid en een leuk weekend

met z’n allen. Traditie getrouw is er
ook weer een mooi thema bedacht;

TIJDREIZEN!

*Voor de voorbereidingen is het
praktisch dat de kampcommissie zo snel

mogelijk weet of je meegaat. Als je
uiterlijk 25 april je inschrijfstrook
inlevert, dan betaal je €72,50 per

persoon. Schrijf je je later in dan betaal
je €75,-. Inschrijven kan door het

inschrijfstrookje in te leveren of per mail
( jeugd@badmintonvoorburg.nl)

Inschrijving tot uiterlijk 20 mei mogelijk


