Yes! We mogen eindelijk weer! Na 2 jaar van beperkingen gaan we nu echt helemaal los: We vieren de vrijheid bij
DVO en dat doen we met z’n allen!
Dit bijzondere jaar waarin we weer gezellig bij elkaar kunnen zijn, willen we dit vieren met een kampweekend voor
alle leden: Jeugd én senioren. Met z’n allen vieren we dat we eindelijk weer mogen. En dat gebeurt in een
waanzinnig kampgebouw op een waanzinnige plek.

CJV Kamp in Renesse!
Een grote eetzaal, een gezellige zitkuil met stenen BBQ mogelijkheid, 1 persoons douches en 10 leuke houten
chaletjes voor 8 personen dus genoeg plek om rustig te slapen en te chillen. Het CJV kamp heeft een volleybal- en
voetbalveld, een tafeltennistafel en het kamp ligt aan de duinen die uitkomen op het Noordzeestrand (5 minuten
lopen), vlakbij het “immer gemütliche” Renesse. Genoeg opties voor een waanzinnig leuk kamp. Met voor ieder wat
wils, leuke activiteiten en gezellige etentjes wordt het vast een topkamp voor jong en oud.

Start:

Vrijdagavond 13 mei (ca. 18:00 uur)

Einde:

Zaterdagavond 14 mei (verkort) of zondag 15 mei na de lunch (heel kamp)
(Op aanvraag van het team probeert DVO wedstrijden, gepland in dit weekend, te verzetten zodat
iedereen die mee wil ook mee kan.)

Kosten

€47,50 p.p. (heel en verkort weekend)

Locatie:

CJV Kamp, Rampweg 10 te Renesse

Schrijf je in met het inschrijfformulier op de volgende pagina, scan het in of maak een foto en stuur het voor 15
maart naar kampcommissie@dvovolleybal.nl. Je krijgt van ons na de inschrijving een bevestiging. Krijg je die niet?
Check dan nog even want we willen niemand vergeten! Ruim voor het kamp krijg je meer informatie.
In het kampgeld is begrepen: Overnachting, ontbijt/lunch/avondeten, drinken en overige gebruiksartikelen (niet
toiletspullen), toeristenbelasting, schoonmaakkosten en een berg lol.
Niet inbegrepen: Reis- en annuleringsverzekering, vervoer.
Heb je vragen? Mail kampcommissie@dvovolleybal.nl of spreek een van ons even aan.
Veel plezier met de voorpret!
De Kampcommissie

Inschrijfformulier
Graag ingevuld scannen of foto maken en sturen naar kampcommissie@dvovolleybal.nl.
Naam:

……………………………………………………………………………………………………………………

Geboortedatum:

……………………………………………………………………………………………………………………

Team:

……………………………………………………………………………………………………………………

Zwemdiploma (alleen invullen voor kids onder 18):

……………………………………………………………

In geval nood kan de leiding bellen naar: ………………………………………………………………………………….
Correspondentie over kamp naar email:

………………………………………………………....

Ik ga mee (aankruisen wat van toepassing is):
☐ Vrijdag, zaterdag, zondag
☐ Vrijdag, zaterdag (ophalen zaterdagavond in Renesse)
Kosten heel of verkort weekend: € 47.50 per deelnemer.
We maken geen rijschema. Graag onderling afspreken om te rijden. Mocht het niet lukken: Mail dan
even naar kampcommissie@dvovolleybal.nl en dan helpen we met het zoeken naar een passende
oplossing.
Vermeld hier de bijzonderheden waar de leiding rekening mee moet houden (medicamenten,
afwijkende voeding, o.i.d.), dieetvoeding graag zelf meenemen.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Hiermee machtigt ……………………………………………………………. de penningmeester van DVO om éénmalig
het inschrijfgeld ad € 47,50 voor het kamp automatisch te incasseren vanaf het rekeningnummer dat bij
de penningmeester bekend is.
Handtekening:
Datum:

Voor kinderen onder de 18:
De ouders van: …………………………………………. hebben het bijgesloten (kamp) reglement gelezen en
verklaren zich hiermee akkoord.
Handtekening ouder(s)

Kamp regelement
(opgemaakt in 2002/gewijzigd 2022)
o Een ieder dient zich aan de normale (gedrags- en wettelijke)regels en het ter plaatse geldende
huishoudelijk reglement te houden en volgt de instructies van de leiding op.
o Er is verplicht corvee voor iedere deelnemer.
o Iedere deelnemer dient informatie omtrent medische problemen of afwijkende voeding te melden
bij de leiding. Ook andere relevante zaken waar de leiding rekening mee moet houden, dient
gemeld te worden.
o Een ieder dient een (kopie) pas van diens zorgverzekeraar bij zich te hebben in geval van nood waar
polis nummer en (zorg)verzekeraar op vermeld staan.
o De deelnemers dienen een telefoonnummer of mobielnummer bij zich te hebben waar, in geval
van calamiteit, de ouder(s) op bereikbaar zijn.
o De leiding zal er op toezien dat er passende slaapgroepen worden gevormd en kan zo nodig de
slaapindeling wijzigen.
o Aan een eventuele dropping mag alleen deelgenomen worden door kinderen van 11 jaar en ouder,
uitzonderingen in overleg.
o Je dient aan alle activiteiten deel te nemen. Behalve als dit (medisch) niet verantwoord is.
o Roken, alcohol en is verboden voor de deelnemers onder 18 jaar. Gebruik van verboden middelen
is ten strengste verboden voor alle deelnemers.
o Pesten of anderen buitensluiten is absoluut niet toegestaan, degene die zich hieraan schuldig
maakt, zal hierop worden aangesproken.
o De leiding is niet aansprakelijk/verantwoordelijk voor schade door afwijkend gedrag of het niet op
volgen van regels door de deelnemers. Ook niet voor verlies of diefstal van meegenomen zaken.
o Eventuele schade veroorzaakt door de deelnemers, zal op de betreffende perso(o)n(en) worden
verhaald.
o De leiding kan meegenomen artikelen in beslag nemen, die verboden zijn en/of gevaar opleveren
c.q. schade kunnen toebrengen aan de bezitter of derden.
o Bij opzegging van de inschrijving voor het kamp, nadat er ingeschreven is, zal DVO de vaste kosten
in rekening brengen en het te restitueren bedrag hiermee verminderen. Indien dit twee weken
voor aanvang is, dan zal DVO het volledige bedrag worden behouden. Uitzonderingen i.v.m.
(aantoonbare) ziekte of overlijden.
o Daar waar het noodzakelijk is, kan de leiding van de regels afwijken.
De leiding behoudt het recht overtreders van deze regels naar huis te sturen op eigen kosten of dat
van de ouders. Er vind geen restitutie plaats. Bij inschrijving worden deze regels automatisch
geaccepteerd.

