Secretariaat:

Mariska de Kleijn-Heinen
Molenstraat 45
5366 BT Megen
secretariaat@jbmegen.nl
IBAN nummer: NL50 RABO 0132 8921 62

Hallo kinderen en ouders,
De voorbereidingen zijn alweer begonnen, daarom hebben wij dit versje verzonnen.
Jeugdkamp 2019 heeft Boxtel als bestemming. Wij zijn al in de feeststemming.
Daarom is ook FEESTDAG het thema, met een strak schema.
De thema’s van de groepen zijn bekend, deze keuze maken ging uitstekend.
Hieronder vinden jullie de thema’s:
Groep 3/4:
Sinterklaas
Groep 5:
Dierendag
Groep 6:
Kerst/ oud & nieuw
Groep 7:
Carnaval
Groep 8:
Halloween
De leiding maakt een heel mooi programma voor jullie kinderen, wat natuurlijk niet in de jaren gaat
verminderen. Hopelijk hebben jullie er zin in, met Hein de Leeuw en Milou Muskens als captain.
Wij proberen op het beste kamp te organiseren, en gaan we goed anticiperen.
Hopelijk gaan er veel kinderen mee!
Wij gaan dit jaar van 10 augustus t/m 16 augustus 2019 op kamp in Boxtel.
Door de machtigingskaart en ouderverklaring in te vullen, kunt u uw kind opgegeven voor de leukste
week van het jaar! U kunt deze formulieren inleveren bij Mariska de Kleijn-Heinen, Molenstraat 45.
Inleveren kan tot vrijdag 29 maart. Mocht u meer informatie over de kampweek willen, de jeugdleiding
kan uw vragen beantwoorden.
De eigen bijdrage voor het kamp bedraagt € 70,= te voldoen per eenmalige incasso.
Met vriendelijke groet,
Bestuur, leiding en hoofdleiding Stichting Jeugdbelangen Megen
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Naam
Adres
Postcode
Incassant ID
Kenmerk machtiging
Reden betaling

Stichting Jeugdbelangen Megen
Molenstraat 45
5366 BT
Plaats Megen
NL64ZZZ410807740000
Jeugdkamp 2019
Eigen bijdrage Jeugdkamp 2019

Land

Nederland

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan

Stichting Jeugdbelangen Megen
om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van € 70,00 van uw rekening af te schrijven
en aan uw bank om eenmalig dit bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van

Stichting Jeugdbelangen Megen
De eigen bijdrage zal in de eerste week van juli worden geïncasseerd. 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
Ouder / verzorger van

Groep

Geboortedatum kind
Adres
Postcode

Plaats

Telefoonnummer

(0412)

Land

Nederland

(06)

E-mailadres
IBAN

Plaats en datum

Handtekening

Fietsen op kamp: We gaan met groep 3 t/m 5 met de auto naar het kampgebouw.
Groep 6 t/m 8 gaan met de fiets naar het kampgebouw en terug met de auto.
Op het kamp zullen de kinderen van groep 5 wel fietsen. Daarvoor willen we alvast
inventariseren hoeveel fietsen er door alle ouders meegenomen kunnen worden:
Op zaterdag 10 augustus kan ik

(aantal) fietsen meenemen naar kamp.

Op vrijdag 16 augustus kan ik

(aantal) fietsen meenemen naar Megen.
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OUDERVERKLARING
JEUGDKAMP Stichting Jeugdbelangen Megen 10 augustus t/m 16 augustus 2019
Ondergetekende: Naam

:

Adres

:

Postcode en woonplaats :
Telefoonnummer
Geeft als ouder/verzorger toestemming dat
uit groep :

:

0412-

Mobiel : 06-

:

meegaat op het jeugdkamp naar Boxtel van zaterdag 10 augustus tot en
met vrijdag 16 augustus 2019.

Er is voor dit jeugdkamp een groepsverzekering afgesloten.
Persoonlijke bezittingen e.d. zijn niet mee verzekerd !!
Persoonlijke gegevens van het kind:
Naam

:

Geboortedatum

:

Huisarts

:

Telefoon

Zorgverzekering

:

Polisnummer :

:

Bijzondere gegevens van het kind (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is):
Zwemdiploma

A–B–C

(doorhalen wat niet van toepassing is)

Medicijnen (a.u.b. vrijdag bij luizencontrole gebruiksaanwijzingen doorgeven aan de
leiding van de groep)

:

Allergisch voor

:

Overig (a.u.b. toelichten)

Handtekening :

Datum :

