Uitnodiging jeugdkamp LHV 2018

Het jeugdkamp is weer terug van weggeweest!
Wij hebben als LHV veel nieuwe leden mogen verwelkomen die nog niet bekend zijn met het
LHV jeugdkamp. Iedereen staat een ontzettend leuk weekend te wachten. Kom daarom met
je hele team!
Het hele weekend zal de begeleiding bestaan uit oudere leden van LHV. Er zijn altijd een
aantal volwassenen aanwezig( en tot en met de E slapen er 2 begeleiders in een tent).
Gedurende het weekend is het kamp geheel rook- en alcoholvrij! We zijn constant buiten dit
betekent dat we zoveel mogelijk even weg willen zijn van de elektronische wereld. We
verzoeken dan ook om mobiele telefoons thuis te laten.
De kampleiding is echter wel altijd bereikbaar. Na inschrijving ontvangen jullie meer
informatie( wat moet mee, wat mag niet mee)en het telefoonnummer van de
contactpersoon.
Iedereen die in de F t/m A teams speelt kan zich opgeven.
Wanneer

: vrijdag 29 juni vanaf 20.00 uur tot zondag 1 juli 15.00 uur

Waar

: YMCA Leusden

Kosten

: € 40 per deelnemer ( dit is inclusief alle maaltijden).

Aanmelden

: Via onderstaande strook, deze ingevuld mailen naar Danny Schneiders
drschneiders@hotmail.com
Aanmelden mogelijk tot dinsdag 19 juni

Betaling

: Voor 19 juni
Rekeningnummer: NL06 INGB 0006 797 284 tnv LHV
o.v.v. naam kind/ jeugdkamp/team ( bij meerdere kinderen uit 1 gezin alle
namen).

Naam kind
Team
Blijft slapen( E en F jeugd)
Naam contactpersoon in geval
van calamiteiten
E-mail contactpersoon
Telefoonnummer contactpersoon

Bijzonderheden (allergie, dieet,
medicatie, etc):

Ja/Nee

Uitnodiging Jeugdkamp E en F
We vinden het hartstikke leuk als ook de E en F jeugd aanwezig zullen zijn op het
jeugdkamp. Het is natuurlijk wel spannend, en om ouders gerust te stellen hebben we wat
andere regels voor ze:
- Voor de F jeugd zullen er ook een paar ouders gedurende het hele weekend de kinderen
begeleiden.
- Bij de E en F jeugd zullen 2 begeleiders in de tent slapen.
-Sommige activiteiten zullen apart van de rest van de jeugd plaatsvinden, maar we proberen
zoveel mogelijk samen te doen.
- Er is de mogelijkheid om wel naar het jeugdkamp te komen maar niet te blijven slapen. De
prijs zal dan per kind worden: € 30 Dit is inclusief alle maaltijden maar zonder
overnachtingen. Het jeugdkamp zal voor hen dan op zaterdagmorgen beginnen.
Ouders zijn verantwoordelijk voor vervoer van en naar YMCA.
-Het kamp is het gehele weekend rook- en drinkvrij.
-Inschrijven kan via het inschrijfformulier

Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met Yoon Sil Schaeffer( 06-429
368 45)

