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Zwemkamp De Treffers 2019 
 

Aan:   alle wedstrijdzwemmers van de Treffers 
Datum: 22 november 2018 
 
 
Beste zwemmers en zwemsters, 
 
Na ons succesvolle jubileumkamp eerder dit jaar is het nu tijd om alweer aan ons volgende 
zwemkamp in 2019 te denken. Dit kamp zal plaatsvinden vanaf vrijdagavond 24 mei t/m 
zondagmiddag 26 mei 2019. Noteer deze data dus alvast in jullie agenda ! Precieze tijden 
zullen jullie later nog van ons horen. 
 
We hebben weer een mooie locatie gevonden op ongeveer 40 minuten rijden waar we zullen 
zorgen voor een heel leuk programma voor iedereen, inclusief ontbijt, lunch en avondeten. 
De locatie is nog geheim. Wat we wel willen verklappen is dat het thema “Tijdreis” is.  
De deelnamekosten proberen wij op maximaal € 40,= te houden. Daarvan willen alvast een 
vooruitbetaling aan jullie vragen als jullie je inschrijven van € 20,=; deze is bedoeld om de 
locatie te bekostigen en zal ook niet worden geretourneerd in geval van afmelding. 
Het zou wel fijn zijn als er ouders zijn die ons zouden willen sponsoren op het gebied van 
levensmiddelen, spelbenodigdheden of geld. U kunt dit aangeven op het antwoordblad. 
 
We hebben het maximum aantal deelnemers vastgesteld op 60 (inclusief de leiding). De 
inschrijftermijn sluit op vrijdag 21 december. Iedereen die zich vóór deze datum 
inschrijft is verzekerd van een plaats. Wees er dus snel bij ! 
Kinderen die zich na 21 december aanmelden zijn niet automatisch verzekerd van deelname, 
dat zal afhangen van het feit of we het maximum aantal deelnemers al hebben bereikt. 
 
Aanmelding kan alleen schriftelijk via het antwoordblad bij deze brief. Daar zit tevens het 
gezondheidsformulier bij met het verzoek ook dit formulier in te vullen. Vul dus alles 
compleet in en doe het antwoordblad en het gezondheidsformulier samen met de 
vooruitbetaling van € 20,= in een gesloten enveloppe en lever deze in bij Miranda of Eric. 
ZET OOK JE NAAM OP DE ENVELOPPE ! De tweede termijn van het kampgeld zal op een 
later tijdstip, vóór de aanvang van het kamp, worden geïnd. 
 
Er zal (bege)leiding aanwezig zijn gedurende het hele kamp. Als er echter nog 
ouders zijn die een handje willen helpen op zaterdag, vermeld dat dan op de 
aanmelding! 
Wij hebben er in ieder geval nu al zin in, en we hopen jullie ook !!! 
 
Met vriendelijke zwemgroet, 
 
Namens de organisatie zwemkamp 2019, 
 
 
Marlijn, Marja, Birger, Miranda, Wilko, Eva, Jonne en Eric 
Voor vragen en/of informatie: bel: 073 - 5216008 of mail: edehaas@salaro.nl 

mailto:edehaas@salaro.nl
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AANMELDING ZWEMKAMP 2019/ANTWOORDBLAD 
 
 
Naam deelnemer(s): ……………………………………………………….. Leeftijd: …… 
 
   ……………………………………………………….. Leeftijd: …… 
 
   ……………………………………………………….. Leeftijd: …… 
 
Email-adres(sen): ……………………………………………………….. 
 
   ………………………………………………………..  
 
(NB indien er meerdere emailadressen zijn waarop u of uw kind de email ontvangt deze 
graag vermelden) 
 
======================================================== 
 
Indien u ons als hulpouder wilt helpen (op zaterdag), geeft u dit dan hier aan: 
 
Naam hulpouder(s): …………………………………………….. 
 
======================================================== 
 
Indien u ons wilt sponsoren op het gebied van levensmiddelen, spelbenodigdheden of geld, 
geeft u dit dan hier aan: 
 
Naam:   ……………………………………………… 
 
Telefoonnummer:  ……………………………………………… 
 
 
Ik zou graag het volgende willen sponsoren:  
 
[  ]   Levensmiddelen, te weten ………………………………. 
 
[  ]   Wat er nodig is (in overleg met u te bepalen) 
 
[  ]   Geld, nl ..€……………………………………………………… 
 
We nemen dan in maart / april contact met u op. 
 
======================================================== 
 



 

3 

 

Gezondheidsformulier 
 
 
Wij verzoeken het onderstaande formulier in te vullen zodat wij rekening kunnen houden 
met eventuele dieetwensen van uw kind, en nuttige informatie die wij nodig zouden kunnen 
hebben in noodgevallen. 
 
Naam deelnemer:  ………………………….. 
 
Is allergisch ja/nee * voor: (denk aan voedsel etc)………………………………. 
 
Heeft een speciaal dieet ja/nee*, te weten: …………………………………. 
 
Gebruikt de volgende medicijnen:  
 
………………………………………………………………… 
 
 
Bellen in geval van nood: 
 
Naam:   …………………………. 
 
Telefoonnummer: ………………………………….. 
 
Ziektekostenverzekering loopt bij : ………………………………………… 
 
Polisnummer:    ………………………………………… 
 
In geval van nood mag mijn zoon of dochter per auto worden vervoerd 
 
 
Ingevuld door:  ………………………. 
 
Handtekening: ……………………….. 
 
 
N.B. Mochten er in de tussentijd gegevens wijzigen, zou u dan zo vriendelijk willen zijn dit 
aan ons door te geven ? 
 
Ingevulde stroken met het voorschot van € 20,= per deelnemer in een gesloten 
enveloppe inleveren bij Miranda of Eric. 
 
N.B. I.v.m. de gewijzigde privacy wetgeving wijzen wij u erop dat alle gegevens in deze formulieren 

alleen worden gebruikt voor de administratie van het zwemkamp 2019 waarna zij zullen worden 

vernietigd. 
Wij willen u er tevens op wijzen dat tijdens het kamp foto’s kunnen worden gemaakt die mogelijk 

gepubliceerd zouden kunnen worden op de website van De Treffers maar uitdrukkelijk NIET zullen 
worden gebruikt voor publicatie op sociale media. Mocht u dit voor uw kind niet willen toestaan wilt u 

dat dan ons kenbaar maken ? 


