GYMKAMP 2018
We gaan weer met gymkamp!!
In het weekend van vrijdag 7 september tot en met zondag 9 september 2018 gaan
we naar Oostvoorne! We hebben dit keer weer gekozen voor het Samuel
Naardenhuis. (Krimweg 10 in Oostvoorne).
Op vrijdagavond 7 september worden jullie verwacht in het kamphuis. Tussen 18.00u
en 18.30u. Als iedereen er is gaan we gezellig met elkaar eten.
Het zou fijn zijn als je op eigen gelegenheid je fiets kan meenemen, mocht dit een
probleem zijn, dan wordt je fiets door ons gebracht.
Zondagmiddag 9 september is het helaas alweer tijd om naar huis te gaan. Om
16.00u wordt je weer opgehaald door je ouders.
Net als voorgaande jaren nodigen we ook de kinderen van gymvereniging
Abbenbroek uit om gezellig mee te gaan op kamp.
Het thema van gymkamp 2018 is:

WESTERN
Heb jij zin om mee te gaan op gymkamp en ben je 9 september 7 jaar of ouder?
Vul dan snel het inschrijfformulier in en lever dit in bij de gymjuf.
Omdat wij al snel met de voorbereidingen willen beginnen en hééél nieuwsgierig zijn
of jij ook mee gaat ontvangen we het formulier graag uiterlijk 26 mei 2018 terug.
Dit jaar komen de kosten neer op € 62.50 per deelnemer. Dit is inclusief eten en
drinken en de activiteiten die we het weekend zullen ondernemen.
Dit bedrag wordt d.m.v. een automatische incasso afgeschreven begin september
2018.
Verdere informatie volgt na je aanmelding via mail en via www.cgvdindua.nl.
Groeten de Kampleiding

Inschrijfformulier GYMKAMP 2018
Naam

: ……………………………………………………………………………….

Adres

: ……………………………………………………………………………….

Geboortedatum : ……………………………………………………………………………….
E-mail adres

: ………………………………………………………………………………..

Telefoonnummer (s) waar papa/mama te bereiken zijn:
1) ………………………………….
2) ………………………………….
Naam ziektekostenverzekeraar: ………………………………………...
Nummer ziektekostenverzekering: ………………………………………
Bijzonderheden zoals medicatiegebruik of allergie
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Eenmalige machtiging
Naam
Plaats
Incassant ID

: Gymnastiekvereniging Dindua
: Zuidland
: NL23ZZZ403852690000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Gymnastiekvereniging Dindua eenmalig een
incasso-opdracht te sturen aan uw bank om een bedrag van € 62,50- uw rekening af te schrijven wegens
Gymkamp en uw bank om eenmalig een bedrag van €62,50 van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van Gymnastiekvereniging Dindua.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken
na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam rekeninghouder

: ……………………………………………………………………….………………….

Adres

: ……………………………………………………………………….………………….

Postcode

: ………………………………………………………………………………………….

Woonplaats : …………………………….………………….……………….………………………………………………
Rekeningnr. (IBAN)
Plaats en datum

:
:

Handtekening:

Lever dit briefje voor 31 mei in bij je juf.

