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- Volleybalkamp Apollo 2018 - 

Beste leden, 

Dit jaar wordt er weer een volleybalkamp georganiseerd vol activiteiten voor jonge en 
oudere leden. We nodigen jullie graag uit om mee te gaan. In deze brief staat de eerste 
informatie over het volleybalkamp vermeld en is het inschrijfformulier opgenomen. 

Het kamp vindt plaats van vrijdag 1 juni tot en met zondag 3 juni en 
we verblijven in het kamphuis De Blokken in Baarle-Nassau. 

Heen: vertrek: vrijdagavond om 18.30 uur naar Baarle-

Nassau. Terug: Aankomst: zondagmiddag rond 16.00 uur. 

Voor diegene die om wat voor reden dan ook niet willen overnachten, maar 
wel een dag mee willen doen met de activiteiten is er de mogelijkheid om 
zich aan te melden als daggast. 

Daggasten: worden uiterlijk 9.30 uur verwacht op zaterdag 2 
juni. Tijdstip ophalen: in overleg met de kampleiding 

Wij vragen een eigen bijdrage van € 45,- per deelnemer voor het weekend 
en € 10,- per persoon voor de daggasten. 
Dit bedrag moet bij aanmelding worden betaald via een overschrijving 
naar bankrekeningnummer NL42RABO0306260891 t.n.v. vv Apollo. 

Door middel van inlevering van het ingevulde inschrijfformulier én betaling 

wordt de inschrijving definitief. Deadline: 23 april. 

Bij deze brief vindt u een inschrijfformulier. Het ingevulde formulier kunt u voor 
23 april 2018 inleveren bij Jolanda van de Lagemaat (Brandgansstraat 14, 
Numansdorp) of Brigitte Akster (jasmijnstraat 17, Zuid-Beijerland). U kunt het 
ingevulde formulier ook scannen en aanleveren via e-mail 
activiteiten@vvapollo.nl Als er meerdere leden uit uw gezin meegaan op kamp 
verzoeken wij u het formulier per persoon in te vullen en in te leveren. 
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Goede 
begeleiding 

Omdat wij iedereen graag zo goed mogelijk willen begeleiden, is het noodzakelijk 
dat wij op de hoogte zijn van eventuele bijzonderheden. Hierbij denken we 
bijvoorbeeld aan een dieet, medicijngebruik, een handicap, bedplassen, een 
recent doorgemaakte ziekte, heimwee, enzovoorts. Deze bijzonderheden kunt u 
noteren op het inschrijfstrookje en/ of nader toelichten bij één van de 
kampcommissieleden. Wij behandelen alle gegevens uiteraard vertrouwelijk. 

  
 

Vervoer Vervoer naar en van Baarle-Nassau is vanzelfsprekend noodzakelijk. Wij zouden 

het zeer op prijs stellen als u andere deelnemers mee zou willen nemen, indien u 
kunt en wilt rijden. 

Op het antwoordstrookje kunt u aangeven of u daartoe in de gelegenheid bent. 

Foto’s We maken foto’s tijdens het kamp. Heeft u er bezwaar tegen dat er foto’s van uw 
kind of uzelf in de kampkrant of social mediapagina’s van Apollo gebruikt 
worden, dan kunt u dit op het inschrijfformulier vermelden. 

Verzekering We vinden het belangrijk om te melden dat de leiding of kampbegeleiders 
niet aansprakelijk gesteld kunnen worden wanneer er ondanks alle 
veiligheidsmaatregelen en goede zorgen iets met de meegebrachte 
spullen of met een van de deelnemers gebeurt. 

  
 

Meer info? Nadere informatie over het kamp geven wij in de kampkrant, die wij via mail 
kort voor het kamp verspreiden onder de deelnemers. 
Heeft u vragen over het kamp, neemt u dan gerust contact op met een van 
de commissieleden. 

  
 

Wij hopen dat jullie erbij zijn! 

Met vriendelijke groeten,  

De activiteitencommissie 

Jolanda van de Lagemaat 
Esmée van Hal 
Ernate van Dijke 
Brigitte Akster 
Willem Jan van den Berg 
Petra Kramp 
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Naam 

Straat en huisnummer 

Woonplaats 

Telefoonnummer 

Contactgegevens 

Telefoonnummer mobiel 

E-mailadres 

Geboortedatum 

Foto’s (indien bezwaar 

hiernaast aangeven) 

 

 

Inschrijfformulier Volleybalkamp 2018 

Ja, ik wil mee met het volleybalkamp / ik wil mee als 
daggast (doorstrepen wat niet van toepassing is) 

 
 

Vervoer weekend 

 Ik ben wel/ niet in de gelegenheid te rijden en heb 

eventueel nog plaats voor ... personen. 

Ik kan heen en/of terug rijden. 

   

Bijzonderheden 

 
dieet, medicijngebruik, handicap, bedplassen, 

recent doorgemaakte ziekte, heimwee, etc. 

 

Handtekening 

(ouder / verzorger bij 

inschrijving kind) 

 

Deadline betaling en inschrijving: 23 april 2018! 
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