
 

 
 

FUN & FIT ZOMERKAMP 2018 
 
 
Beste Fun & Fit leden, 

 
Voor dit jaar staat het Fun & Fit Zomerkamp voor de jeugd weer op de agenda. 
We gaan het weekend van 14, 15 en 16 september 2018 naar “Het Woelige Nest”. 
De accommodatie is gelegen in het dorpje Hulsthorst op de Veluwe.  
Op 10 min. loopafstand ligt het Hulsthorster zand, ook wel genoemd de woestijn van de 
Veluwe. 
Er zijn o.a. diverse slaapzalen, een eetzaal, recreatieruimte en een professionele keuken. 
Buiten is er een voetbalveld, basketbalveld en een Speelplaats 
Kortom, teveel om op te noemen… 
 
Het kamp is bedoeld voor alle leden tussen de 6 jaar en 12 jaar.  
Naast de kinderen hebben wij altijd een grote groep vrijwilligers mee op kamp (Zelf 
betalen).  LET OP: aanmelding is nog geen garantie. Dit is afhankelijk van het aantal 
aanmeldingen. 
Mocht u interesse hebben om mee te gaan geef u dan op middels het inschrijfformulier. 
(Let op: 1 ouder per gezin!!!) 
 
Het thema voor dit jaar is: Superhelden!!!!. 
Wij zouden het onwijs leuk vinden als alle kinderen als superheld verkleed komen.  
 
Het bedrag ligt tussen de 65 en 75 euro en is afhankelijk van het aantal sponsoren en het 
vervoer (bus of eigen vervoer). 
 
Om het kamp zo goedkoop mogelijk te maken voor de leden, zijn we op zoek naar sponsoren. 
Weet u een sponsor of wilt u zelf sponsoren (voor een rustig weekend zonder kinderen of 
man/vrouw), kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier. 
 
Het inschrijfformulier moet vóór dinsdag 29 mei 2018 volledig ingevuld ingeleverd 
worden bij de judoleraar.  (Vol = Vol, dus snel aanmelden) 
 
Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij Michel.  
(06-514 949 48). 
 
Met sportieve groet, 
 
De activiteiten commissie

  



 
 

FUN & FIT ZOMERKAMP 2018 
Inschrijfformulier deelnemer 

* Aankruisen wat van toepassing is 

ACHTERNAAM  

VOORNAAM  

ADRES  

POSTCODE/PLAATS  

GEBOORTEDATUM  

TELEFOONNUMMER  

MEDICIJNGEBRUIK*  Ja                  Nee 

BIJZONDERHEDEN  

Toestemming Foto’s / 
video 

 Ja              Nee                

Ik geef toestemming voor het maken van foto en video materiaal 
ter promotie van Fun & Fit en historisch archief 

 
Mijn ouder(s)/verzorger(s) wil(len) sponsoren:          
 
 Sponsor*:     wel     niet                                 Bedrag:___________ 
                                                                                              
Wij weten iemand die wil sponsoren:  
 
Naam:________________________________  Bedrag: ___________ 
 

 
DATUM:       NAAM OUDER/VERZORGER: 
 
 ___________________               ______________________       
 

HANDTEKENING OUDER/VERZORGER 
 
Let op: Formulier volledig ingevuld inleveren vóór 29 mei 2018 

 



 
FUN & FIT ZOMERKAMP 2018 

Inschrijfformulier begeleiding 
 
Mijn vader/moeder wil graag mee als begeleider en meldt zich aan voor 
het Fun & Fit Zomerkamp 2018. (LET OP: aanmelding geeft nog geen garantie, dit is 
afhankelijk van het totaal aantal aanmeldingen en benodigde aantal begeleiders.) 
 
* Aankruisen wat van toepassing is 

ACHTERNAAM  

VOORNAAM  

GEBOORTEDATUM  

TELEFOONNUMMER  

Toestemming Foto’s / 
video 

 Ja              Nee                

Ik geef toestemming voor het maken van foto en video materiaal 
ter promotie van Fun & Fit en historisch archief 

BIJZONDERHEDEN 

 
 
 
 
 

 
Mijn vader/moeder heeft ervaring met:          
 
 Bereiding in de grote keuken: 
 
Spelbegeleiding: 
 
Sportbegeleiding: 
 
Knutsel frutsel: 
 
Anders nl: 
 
 
 
 

 
 


