
Inschrijfformulier Jeugdkamp 2018   
 

 

Beste ..          Team:  

 

Het lijkt nog ver weg, maar het Jeugdkamp 2018 is alweer in aantocht. Dit jaar vindt het plaats van vrijdag 22 

juni t/m zondag 24 juni 2018. Het thema is nog niet bekend. Jullie moeten daarom nog even in spanning 

afwachten. Wel kunnen er hints verschijnen op de site van BC Mix of op de Facebookpagina van BC Mix, houdt 

deze dus goed in de gaten!  Alle begeleiders van BC Mix zullen van de partij zijn, het wordt dus weer een 

supergezellig weekendje. (En mini’s, dit geldt natuurlijk ook voor jullie, want de vaste mini-begeleiding gaat ook 

mee.) Het kamphuis van dit jaar is kamphuis ‘Het Heukeloms Hoefke’ in Heukelom. 

 

Wij, als kampcommissie, zijn al begonnen om een leuk, uitdagend en spannend kampprogramma in elkaar te zetten. 

Eén van de dingen die jij moet doen, is het invullen van dit inschrijfformulier en natuurlijk niet te vergeten: het 

betalen van de inschrijfkosten. De kosten bedragen dit jaar €62,50,- per persoon. We nemen geen contant 

geld aan, maar je kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer: NL06RABO0343618761 t.n.v. BC-Mix onder 

vermelding van “Jeugdkamp 2018” en je naam! Tevens verzoeken we jullie om een aantal gegevens in te vullen 

in geval van nood, zoals het polisnummer en de maatschappij van de ziektekostenverzekering. 

 

Ook dit jaar zullen we niet met de auto gaan, maar met een bus. Want zoals sommige van jullie misschien wel 

weten is dit het 30e jeugdkamp!  Daarom hoeven ouders zich dit jaar niet op te geven om te rijden.  Tenslotte 

kunnen er onderaan het formulier nog eventuele bijzonderheden worden opgegeven. Denk hierbij ook aan 

allergieën en medicijnen die je eventueel gebruikt.  

 

Lever onderstaand inschrijfformulier in bij één van de begeleiders in de groene trui in de hal. Of bij Renate in 

de brievenbus (Beelstraat 83, Naaldwijk). Inschrijven kan tot uiterlijk zaterdag 5 mei 2018. Ga je niet mee? 

Laat het ons weten, zodat wij kunnen controleren of iedereen heeft gereageerd!!  

 

De Kampcommissie, 

Jelle, Stefan, Renate en Manon 

 

 

 

 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------ Uiterste inleverdatum: 5 mei 2018 

 

Gaat WEL/NIET mee op jeugdkamp op 22 t/m 24 juni 2018 

 

Naam:……………………………………………………………………………  Leeftijd:…………………………………………………… (op kamp)

  

Telefoonnummer in geval van nood:………………………  Emailadres:.……………………………………………… 

Verzekerd bij:……………………………………………………………  Polisnr: ……………………………………………………… 

 

Maat t-shirt: XS / S / M / L  

Eventuele bijzonderheden: …………………………………………………………………………………………………… 

(denk aan medicijnen en allergieën) ………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Handtekening ouder/verzorger:  

 

 

 


