
Inschrijfformulier
Kind 1: (Voor- en achternaam)      

Begeleider 1: (verplicht)
Voorkeur dag
▫   Maandag
▫   Dinsdag
▫   Woensdag
▫   Woensdag afbreken hutten (15:00 uur)

Kind 2: (Voor- en achternaam)      

Begeleider 2: (optioneel)
Voorkeur dag
▫   Maandag
▫   Dinsdag
▫   Woensdag
▫   Woensdag afbreken hutten (15:00 uur)

Kind 3: (Voor- en achternaam)      

Begeleider 3: (verplicht)
Voorkeur dag
▫   Maandag
▫   Dinsdag
▫   Woensdag
▫   Woensdag afbreken hutten (15:00 uur)

Ouder/Verzorger  
Voor- en achternaam
E-mailadres
Telefoonnummer

Ik sponsor voor de deelname van een kind dat een ‘Golden Ticket’ verdient.

Totaal te voldoen (3o euro per kind) inclusief eventuele sponsoring 

Handtekening ouder/verzorger

stichting

euro

euro

CAMPING
2021

KINDERVA
KANTIEWEEK



Reglement inschrijven:
Op maandag 26, dinsdag 27 en woensdag 28 juli vindt de Kindervakantieweek plaats op het Taxandriaplein.
De Kindervakantieweek is alleen bedoeld voor kinderen tussen 4 en 12 jaar oud, woonachtig in de wijk De 
Muntel, Vliert en Orthenpoort. Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen die niet in deze wijken wo-
nen, maar die wel op het KC De Kameleon zitten. 

De inschrijfkosten bedragen 30 euro per kind. Daarnaast hebben we je hulp keihard nodig. Want zonder 
vrijwilligers is de Kindervakantieweek simpelweg niet mogelijk.
Bij het inschrijven van 1 of 2 kinderen dien je minimaal 1 dag mee te helpen als begeleider. Bij inschrijving 
van 3 kinderen dien je minimaal 2 dagen mee te helpen als begeleider.

De inschrijfavond is dit jaar op woensdag 23 juni vanaf 20.00 uur. 
• Vul bijgevoegd inschrijfformulier in en neem deze uitgeprint mee (maximaal 3 kinderen in per inschrijffor-

mulier. Uitsluitend kinderen uit hetzelfde gezin mogen op 1 inschrijfformulier worden ingeschreven.) 
• De inschrijfkosten dienen contant te worden betaald (30 euro per kind). Ook donaties zijn welkom, dit 

geeft ons de kans meer ‘golden tickets’ te vergeven.
• Kom op tijd want vol is vol. Inschrijving is op volgorde van aanmelding. 

Je ontvangt na inschrijving een unieke code als bewijs van je betaling. Met deze code kan de inschrijving 
compleet worden gemaakt via de inschrijfwebsite. 

We zijn erg dankbaar wanneer mensen drie dagen komen helpen als vrijwilliger. Zij mogen hun kinderen als 
Early bird inschrijven. De Early bird inschrijving is ook op woensdag 23 juni, maar dan al om 19.00 uur.
 
Ook zin in een fantastisch begin van de zomervakantie, maar zoek je nog verdere informatie? Ga dan naar 
www.dehobbel.nl/kindervakantieweek en lees meer over de Kindervakantieweek 2021! Hier staan ook de 
algemene voorwaarden.


