Kampweekend 2022: 20 t/m 22 mei
Yes! We gaan weer op jeugdkamp! Het belooft super gezellig te worden. Hieronder vind je
alle informatie.
Datum:

Vertrek vrijdagmiddag 20 mei (verzamelen om 16.30 uur bij de sporthal)
Terug zondag eind van de middag 22 mei (rond 17.00 uur)

Waar gaan we naartoe?
We gaan naar Wanneperveen en verblijven op het terrein van Vereniging de Zeilpunter.
Hier zijn diverse spel- en sport mogelijkheden: zeilen, zwemmen, voetballen, volleyballen
etc. Maar er is ook een bos en een kampvuurplek.
Zie: https://www.dezeilpunter.nl/
Wat gaan we doen?
Badminton gaan we die dagen niet doen. Wel zorgen we, met elkaar, dat er in en om
de keet genoeg activiteiten zijn, zoals bijvoorbeeld speedbadminton, frisbee,
weerwolven en andere (bord)spelletjes spelen. Op zondag gaan we naar het zwembad
van Meppel, waar je ook kunt minigolfen en/of klimmen in een klimbos.
Vervoer en begeleiding:
Wim, Annabelle en Layla gaan mee als vaste begeleiding. Daarnaast zijn er een aantal
begeleiders die één dag of één nacht extra aanwezig zijn. Er gaan al auto’s van de
begeleiding, maar daarnaast willen we een beroep doen op ouders om te brengen en/of te
halen.
Kosten:
Het volledige kamp kost € 75,00 alles inbegrepen dus eten, drinken, activiteiten enz. over
te maken naar rekeningnummer: NL63INGB0003518531 t.n.v. Badmintonvereniging DVS
te Utrecht. Zet je naam erbij en dat het om het kamp gaat. Er kunnen 25 kinderen mee,
dus vol is vol. De eerste 25 die bij de penningmeester hebben betaald gaan mee. De
deadline van betaling ligt op vrijdag 6 mei 2022.
Stuur ook even een mailtje naar info@dvs-kotomisi.nl als je meegaat.

Na inschrijving krijg je informatie over wat je moet meenemen.

Naam:
O

Ik wil wel deelnemen aan het kampweekend.(Ik maak z.s.m. het geld over!)

O

Ik doe niet mee aan het kampweekend.

O

Mijn ouders willen wel rijden, voorkeur gaat uit naar
O brengen op vrijdag
O halen op zondag

Handtekening ouder.

