
Inschrijfformulier Fortuna/Delta Logistiek jeugdkamp 2018       

TEAM 
               
Persoonlijke gegevens deelnemer                                   

Naam deelnemer                                                                                                                             J/M 

Geboortedatum                                                                 BSN nummer 
 

Gebruikt hij/zij medicijnen? 
 
Heeft hij/zij allergieën?  
 
Overige (medische) bijzonderheden 
 
 
 
wil mee als deelnemer         /         wil mee als begeleiding  
doorhalen wat niet van toepassing is 

Persoonlijke gegevens ouders/verzorgers 

Naam 
 

Adres 
 

Woonplaats 
 
Telefoonnummer                                                             Mobiel 
 

Email adres 
 
 

• Indien de deelnemer later komt of eerder vertrekt van het kamp is kampgeld verschuldigd 

• Ook voor begeleiders is kampgeld verschuldigd 

• Restitutie van het kampgeld vindt alleen plaats na akkoord van de hoofdleiding 

• Er is een mogelijkheid tot gespreide incassering van het kampgeld, neem hiervoor contact op met 

de penningmeester via penningmeester@fortuna-korfbal.nl 

 

 

Gaat akkoord met automatische incasso van de kampbijdrage van 59,75 euro op/rond  

1 juni 2018 

 

IBAN 

 

TNV 

 

Handtekening: 

* voor deelnemers tot 18 jaar is toestemming van de ouders/verzorgers verplicht! 



Fortuna/Delta Logistiek jeugdkamp 

Het belooft een weer een mooie kampeditie te worden eind juni in Sint Michielsgestel! We 

hebben dit jaar een heel cool thema, en we gaan er een supergaaf kamp van maken! Daar 

hoor je binnenkort meer over. 

We vertrekken op vrijdag 22 juni om 17.00 uur en komen terug op zondag 24 juni om 17.00 

uur. 

Welpen vanaf 5 jaar t/m B-aspiranten EN hun leiding zijn van harte uitgenodigd om           

mee te gaan naar het kamp in Sint Michielsgestel.  

Begeleid je geen team, maar wil je wel graag mee? Meld je aan, er zijn altijd genoeg handjes 

nodig! De hoofdleiding geeft na sluiting van de inschrijftermijn (1 april) aan bij welk team er 

nog mensen nodig zijn. 

De kosten voor deelname aan dit kamp zijn 59,75 euro, betaling geschiedt d.m.v. 

automatische incasso. 

LET OP!!  Lees de voorwaarden op de achterzijde van dit formulier!    

Lever het inschrijfformulier voor 1 april in om er voor te zorgen dat jij ook met dit 

avontuur mee wilt! Na deze datum nemen we geen aanmeldingen meer aan, dit i.v.m. met 

de kosten die voorafgaand aan het kamp gemaakt moeten worden. 

Het ingevulde kampformulier kan in de bak gedaan worden die op de bar staat. 


