Volleybal kamp 2018
Beste Jongens, meisjes, dames en heren,
UITNODIGING!

Bij deze word je van harte uitgenodigd om mee te gaan op de zestiende editie van hét volleybal
‘Jongerenkamp’ voor alle leden van VCC’92!
Uiteraard is iedereen dit jaar weer van harte welkom!
WANNEER EN WAAR

Op vrijdag 1 juni verzamelen we om 19:00 uur bij de sporthal in Wormer voor vertrek naar de
zo vertrouwde locatie in Uitgeest (het scoutinghuis aan de Westergeest). Zondagmiddag 3 juni
rond 16.00 uur komen we weer in Wormer aan. Iedereen blijft 2 nachten (van vrijdagavond tot
zondagmiddag) en samen met de begeleiding komt een gevarieerd activiteitenprogramma tot
stand met natuurlijk veel volleybal, avondspelen en uiteraard ook genieten bij het kampvuur!
OUD EN FOUT

De keuze voor het thema stond vorig jaar al vast: Oud en Fout. Denk hierbij aan alle leuke
dingen van vroeger, die nu best wel fout zijn! Muziek, kleding, trends en hypes!
Guilty Pleasures!
KOSTEN en INSCHRIJVING

Je kunt het inschrijfformulier invullen via de link die je op www.VCC92.nl en via de facebook
pagina van het kamp (VCC’92 Kamp) kunt vinden.
Inschrijven is mogelijk vanaf nu tot en met 8 April!
Het aantal plekken is niet onbeperkt, hoewel we nog nooit iemand thuis hebben moeten laten.
In het geval dat het maximale aantal deelnemers nu wel wordt overschreden, geldt: de jongste
deelnemers hebben het eerste recht op een overnachting. Iedereen die geen slaapplek meer
kan bemachtigen, is welkom overdag, maar zal heen en weer moeten fietsen. Wacht niet te lang
met inschrijven; dat helpt de begeleiding ook om oplossingen te zoeken als dat nodig is.

Het kamp kost dit jaar tussen de € 35 en 40 euro. Dit bedrag stellen wij vast als de
inschrijvingen bekend zijn, hiermee wordt het kamp zonder bijdrage uit de clubkas
gefinancierd. De betaling gaat wederom aan de hand van een éénmalige machtiging, door het
hokje aan te vinken onder vermelding van het IBAN rekeningnummer. De inschrijving is
definitief zodra het geld is afgeschreven (dit zal begin mei zijn). Let op: we kunnen geen geld
teruggeven mocht deelname onverhoopt niet doorgaan.
Als de inschrijving via de website tot problemen leidt, bel of mail dan even met de
contactpersonen die vermeld zijn op de volgende pagina.

Volleybal kamp 2018
OUDERS/HELPERS

We gaan vrijdag met auto’s vanaf de sporthal weg en gaan zondag vanaf de locatie weer terug
met auto’s en daar hebben we hulp bij nodig. Geef aan of jijzelf of je ouders willen rijden, op
de vrijdagavond of de zondagmiddag. Je kunt dit aangeven bij de inschrijving. Ongeveer twee
weken van te voren wordt de indeling van de auto’s bekend gemaakt en weten rijders wanneer
ze precies verwacht worden om te rijden.
De deelnemers krijgen van ons half mei nog een e-mail met de details en een handig lijstje met
de benodigde kleding en slaapspullen. Als er nog vragen zijn, kunt u contact opnemen met één
van de contactpersonen van het begeleidingsteam (onderaan dit document).
We hopen weer op veel enthousiaste leden!
Dus zet het alvast in je agenda en schrijf je nu in voor het KAMP op 1,2,3 juni 2018!!

Met vriendelijke groet namens alle begeleiders!
Voor het beantwoorden van vragen kunt u contact opnemen met:
Ivor Nadort
(06 - 46 21 41 93)
(ivor@planet.nl)
Rebecca Theunissen (06 - 15 83 53 33)
(rebecca.theunissen@hotmail.com)
Hans Verver
(06 - 41 37 17 31)
(hansverver06@gmail.com)
Dick van Bergen
(06 – 51 57 12 49)
(d.vanbergen@quicknet.nl)

