
 

Aanmeldingsformulier BAS Voetbal jeugdkamp 2015 
 

Je kunt je via dit aanmeldingsformulier weer opgeven voor het jaarlijkse BAS Voetbal jeugdkamp. Dit 
jaar gaan we naar Katteveld, een bijna nieuwe locatie in de buurt van Werkhoven. Het thema van het 
kamp wordt binnenkort bekend gemaakt via de website. 
Het jeugdkamp zal plaatsvinden in de week van 10 t/m 14 augustus 2015. Door dit formulier in te 
vullen en bij de bar in de kantine of gastheer/vrouw in te leveren (of te bezorgen op Parksingel 6) 
meld je je aan. Per mail kan het via: jeugdkamp@basvoetbal.nl 

 
Het is de dertiende editie! En ook dit jaar hebben we jullie weer nodig om er een feest van te kunnen 
maken, zorg dat je dit niet mist!  
 
Locatie: 
Groepsaccommodatie “Katteveld”, Beverweertseweg 38, 3985 RE Werkhoven; www.katteveld.nl 
  
Data: 
Voor de F-pupillen is een midweek van woensdag 12 tot en met vrijdag 14 augustus geregeld. Ze 
vertrekken omstreeks 08.00 op woensdag en komen vrijdag om 15.00 weer bij 't Bastion te 
Biddinghuizen aan. 
 
Voor de E/D/C/B jeugd wordt een midweek van maandag 10 tot en met vrijdag 14 augustus 
georganiseerd. Zij vertrekken omstreeks 09.30 op maandag en komen vrijdag om 15:00 weer bij ‘t 
Bastion te Biddinghuizen aan. 
  
Kosten: 
Voor de F pupillen bedragen de kosten   35 euro p.p. 
Voor de E/D/C/B spelers bedragen de kosten  65 euro p.p. 
NB: Gezinnen met drie of meer jeugdspelers die mee gaan betalen voor kind 3 en volgend een 
aangepast bedrag, te weten: 60 euro (e t/m b) of 30 euro (f). Dit moet van te voren worden gemeld. 
 
Het verschuldigde bedrag voor 1 juli 2015 overmaken op rekeningnummer  
NL12 RABO 0112 5722 19 t.n.v. BAS voetbal o.v.v. Jeugdkamp, team en naam speler.  
  
Voor informatie en met vragen kunt u altijd contact opnemen met: 
Chris Burgers  e-mail: burg2713@planet.nl , tel: 0321-332945 / 06-20443867 of  
Tineke Stuifzand e-mail: jeugdkamp@basvoetbal.nl, tel. 0321-332941 / 06-38230298 
 
NB: - ZWEMDIPLOMA IS VERPLICHT 
- Verder verplicht voor het kamp: hoeslaken 90 x 210 cm (want het zijn grote bedden), 
  schoenen waar je mee het water in kunt en een reflecterend veiligheidshesje

mailto:burg2713@planet.nl


Aanmelding: 
(* Doorhalen wat niet van toepassing is) 

 
Ja, natuurlijk ga ik mee met het jeugdkamp 2015!  

 
Naam speler  :  

Team    : 

Adres    : 
Postcode    : 

Plaats   : 
Email    : 

 
Datum   :   

 
Handtekening van ouders/verzorgers:    

 
 

Benodigde informatie 
Verzekeringsnummer + maatschappij   __________________________ 

__________________________ 
  

Telefoonnummer ouders / verzorgers 

Thuis  __________________ 
Mobiel1 __________________ (dit nummer is van: ___________________) 

Mobiel2 __________________ (dit nummer is van: ___________________) 
 

Zwemdiploma      ja (is verplicht!) 
Bijzonderheden       ja / nee  

(bijv. medicijngebruik, voedingsvoorschriften, e.a.) 
Vermeld specificaties hieronder!  
 

Tijdstip van inname medicatienaam hoeveelheid 

   

   

   

   

   

 
-> medicatie op de dag van vertrek inleveren bij Tineke Stuifzand. Graag in een 

uitzetbakje of plastic doosje voorzien van naam en gegevens van inname. 
 
Overige bijzonderheden: 

 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 


