
 

JEUGDKAMP  
 

Beste jeugdleden en ouders/verzorgers,   

  

Aankomend jaar wordt weer een jeugdkamp georganiseerd voor de jeugdleden van AD ’69. Tijdens 
het kamp worden verschillende activiteiten georganiseerd, waarbij plezier het allerbelangrijkste is! 
De afgelopen jaren hebben wij onder andere:  

• Vlotten gebouwd op de Keizersbeek;  

• Een eigen kamp T-shirt gemaakt (welke je na afloop mee mag nemen!);  

• Diverse speurtochten (fotospeurtochten, smokkeltochten e.d.) gelopen;  

• Veel groepsspellen (zowel op het sportpark als in het dorp) gedaan;  

• Gezwommen bij Bahia;  

• En nog veel meer leuke activiteiten, te veel om allemaal op te noemen in deze brief!  

Het jeugdkamp wordt georganiseerd aan de hand van een jaarlijks wisselend thema. Aankomend jaar 
is het thema: MARIO & FRIENDS! Onder andere de aankleding tijdens het kamp, de outfits van de 
leiding en de activiteiten zullen in dit thema zijn.  

Het jeugdkamp wordt georganiseerd voor jeugdleden tot en met de JO-15.  

Het jeugdkamp vindt, traditiegetrouw, plaats gedurende het hemelvaartweekend. De totale duur van 
het jeugdkamp is 3 dagen. We beginnen op donderdag 26 mei in de middag en het jeugdkamp is 
afgelopen op zaterdag 28 mei in de avond. De locatie is op Sportpark Zuid in Aalten.  

Het organiseren van een jeugdkamp is natuurlijk superleuk, maar er worden ook kosten gemaakt. Om 
de kosten van het jeugdkamp te dekken wordt per deelnemend jeugdlid een eigen bijdrage gevraagd 
van € 25,-. Het overige deel van de kosten zal door de verenigingen zelf worden bekostigd. Deze 
eigen bijdrage zal, bij inschrijving, middels automatische incasso worden afgeschreven van de 
bankrekening bekend bij jouw vereniging. 

Aanmelden voor het jeugdkamp kan via het aanmeldformulier achter deze brief. Dit formulier kun je 
inleveren bij de leiders van jouw team. Aanmelden kan tot en met 30 april 2022!   

Wij hopen dat jullie net zo enthousiast zijn over het jeugdkamp als wij! Daarnaast hopen wij jullie 
voldoende geïnformeerd te hebben over het jeugdkamp. Verdere informatie (zoals bijvoorbeeld een 
paklijst voor de kinderen en de start en eindtijden) volgt op een later tijdstip.  

  

Sportieve groet,  

De kampcommissie. 

 

 

 



AANMELDEN  

  

Voornaam:   

  

  …………………………………………………………………………………...  

Achternaam:  

  

  …………………………………………………………………………………...  

Ik speel in team:  …………………………………………………………………………………...  

   

Leeftijd:       

  

  …………………………………………………………………………………...  

Kledingmaat (T-shirt):  …………………………………………………………………………………...  

 

Mobiel nummer ouders: ………………………………………………………………………………...  

Noodadres:           …………………………………………………………………………………...  

Ik blijf slapen:        ☐     Ja  

                  ☐     Nee  

Medische informatie:    …………………………………………………………………………………...  

                             …………………………………………………………………………………...  

Voor het realiseren van activiteiten op het kamp zijn er soms wat extra handen 

nodig. Via deze weg is onze vraag of er ouders zijn die misschien een dag of 

dagdeel willen helpen tijdens het kamp.  

Ik kan en wil de volgende dagen/dagdelen helpen bij het jeugdkamp (omcirkel 

als het om een dagdeel gaat):  

☐     Donderdag ( middag / avond )  

☐     Vrijdag ( middag / avond )  

☐     Zaterdag ( middag / avond )  


