Schaatstrainingsgro
ep
V.Z.O.D.
SCHAATSKAMP 16-17-18 OKTOBER 2022
Hoi allemaal,
Na het gezellige kamp van vorig jaar in Hoorn, organiseren we ook dit jaar weer een schaatskamp.
Dit jaar hebben we als locatie van het kamp voor Eindhoven gekozen. Tijdens het kamp staat het
schaatsen natuurlijk voorop, maar we gaan ook een middag zwemmen. We doen allerlei spelletjes,
we maken een kampvuur en natuurlijk houden we de Bonte Avond.
Ben je tussen de 7 en 17 jaar oud en wil je aan het begin van dit schaatsseizoen lekker veel
schaatsen, andere VZOD-leden beter leren kennen en leuke dingen doen, geef je dan snel op en
ga mee!
De kosten van het kamp bedragen € 70,- per persoon. Er wordt na inschrijving een factuur
gestuurd. Je kunt je aanmelden t/m 25-9-2022. Let op: vol=vol. Deelname gaat op volgorde van
aanmelding.

Wanneer
Waar
Overnachten

: 16-17-18 oktober 2022 (zo-di in de herfstvakan e)
: IJsbaan IJssportcentrum, Eindhoven
: Blokhut ‘De Sjorring’, Locatellistraat 1, 5654 JB Eindhoven

Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen vóór 26-09-2022 naar Roy en Bernadette Jilesen
(schaatskamp@stgvzod.nl), met de volgende gegevens:
-

Naam

-

Adres

-

Postcode + Woonplaats

-

Telefoonnummers (thuis +mobiel ouders)

-

Geboortedatum

-

Zorgverzekeringmaatschappij + polis/registratienummer

-

E-mailadres

ti

o Ik geef wel toestemming om foto’s die tijdens het kamp gemaakt zijn, te plaatsen op de stg
VZOD website en op het privé instagram account van het schaatskamp*.

o Ja, de ouder van ………… kan heen/ terug rijden naar het kamp. Er kunnen …….kinderen in
de auto.
* Dit jaar willen we u dagelijks op de hoogte houden van ons kamp middels enkele foto’s op ons
(privé) Instagram account: schaatskamp stg VZOD 2022. Alleen ouders van het schaatskamp zullen
hieraan worden toegevoegd.

Geef je dus zo snel mogelijk op! Vol=helaas vol!
Voor meer informatie kun je bellen met: Roy (06-12441592) of Bernadette Jilesen (0297-326580 /
06-22690947)
Sportieve en zonnige groet namens de schaatskamp-2022-leiding.

