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Beste ouders /  leden, 
 
Het ziet er naar uit dat, ondanks de corona-crisis, ons Fun & Fit Zomerkamp voor de jeugd dit 
jaar door kan gaan. 
 
We willen het weekend van 18, 19 en 20 september 2020 naar Appelscha. 
Groepsaccommodatie “’t Kamphús” is een groot verblijf met vele mogelijkheden. 
Er zijn o.a. een eetzaal, speelzaal, recreatieruimte, slaapzalen en grote keuken. 
Buiten is er een voetbalveld, speelveld en het gehele complex is omringt door bossen (leuk voor 
avondspelen en boswandelingen). 
Kortom, teveel om op te noemen… 
 
Het thema is dit jaar PIRATEN en is bedoeld voor alle judoka’s tussen de  6 jaar en 12 jaar.  
Naast de kinderen hebben wij altijd een 10-tal vrijwilligers mee op kamp (deze dienen ook te 
betalen, om de kosten voor de kinderen zo laag mogelijk te houden). 
Mocht u interesse hebben om mee te gaan geef u dan op middels het inschrijfformulier. 
Als alle aanmeldingen (max. 50 kinderen) binnen zijn zal er een selectie gemaakt worden van alle 
vrijwilligers en laten we weten wie en hoeveel er mee kunnen (dit ook vanwege de geldende corona 
maatregelen) 
 
Het bedrag is op €75,00 geschat maar is afhankelijk van het aantal sponsoren en het vervoer 
(bus). 
 
Op dit moment gelden er nog een aantal Corona maatregelen t.a.v de 1,5 meter regel. 
We hopen dat deze versoepeld gaan worden in de aankomende periode waardoor het kamp 
gewoon plaats kan gaan vinden. 
 
Het inschrijfformulier moet vóór 1 juli 2020 volledig ingevuld ingeleverd worden bij de 
judoleraar.  (er is maximaal ruimte voor 50 kinderen dus snel aanmelden, Vol = Vol) 
 
Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij Michel Posthumus.  
(06-51494948). 
 
Met sportieve groet, 
 
De activiteiten commissie 
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Inschrijfformulier judoka 
* 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 

 
DATUM:       NAAM OUDER/VERZORGER: 
 
 ___________________               ______________________       
 

HANDTEKENING OUDER/VERZORGER 
 

Let op: Formulier volledig ingevuld inleveren vóór 1 juli 2020. 
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Inschrijfformulier begeleiding 

 
Mijn vader/moeder wil graag mee als begeleider en schrijft zich in voor het Fun 

& Fit Zomerkamp 2020. 
 
* Aankruisen wat van toepassing is 
ACHTERNAAM  

VOORNAAM  

GEBOORTEDATUM  

TELEFOONNUMMER  

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

 


