
 
Aanmeldingsformulier voor het Hottentottententenkamp op vrijdag 22 en zaterdag 23 juni 2018 
(voor ieder kind dat meedoet een formulier inleveren) 
 

Extra aanmeldingsformulier nodig? Download het op www.vosseparkwijk.nl 
 
 

Gezien het grote aantal aanmeldingen ieder jaar kunnen we alleen kinderen uit onze wijk toelaten of kinderen 
waarvan de ouders minimaal 1 jaar lid zijn van de wijkvereniging.  
 
 

Naam:...............................................................geb. datum:.........................................................Jongen/Meisje 
 
Adres:.....................................................................e-mailadres:....................................................................... 
 
Telefoon:........................................................................................................... Lid wijkvereniging: JA / NEE 
 
School:.................................................................................Groep:........................ 
 
Bijzonderheden: (bijvoorbeeld ziektes, medicijngebruik, voedselallergie e.d.) 
 

......................................................................................................................................................................... 
Kosten: Leden van de wijkvereniging betalen € 10,00 / niet leden betalen € 15,00. 
 

O Ik zit in groep 3 en slaap in de grote tent.  
       

O Ik neem een eigen tent mee, soort tent:…………………………………..aantal slaapplaatsen………….. 
En in mijn tent slapen:. 1....................................................... 
   2....................................................... 
                3........................................................ 

O Ik slaap in de tent bij:(alle namen noteren van de kinderen die in dezelfde tent slapen) 
1............................................................................................................................................................ 
2............................................................................................................................................................ 
3............................................................................................................................................................ 

 

Extra informatie:  
- 2-persoons luchtbedden zijn niet toegestaan, tenzij hier 2 kinderen op slapen.   
- Maximaal 4 kinderen in 1 tent. 
- Je slaapmaatje(s) is/zijn ook je groepsmaatje(s). 
- Bij teveel aanmeldingen voor de grote tent geldt dat de jongste kinderen voorrang hebben. 

 

Wil je ons dit jaar helpen? Hieronder kan je aangeven op welke wijze je dit wilt doen.  
             Naam:   
 O  Vader / moeder kan beide dagen meehelpen.                                           ………………………………. 
 O Vader / moeder kan alleen vrijdag meehelpen.         ….……………………………    
 O Vader / moeder kan alleen zaterdag meehelpen.      …...………………………….. 
 O    Vader / moeder kan helpen bij activiteiten.                                                  ......………………………….. 
 O Vader / moeder kan pannenkoeken bakken voor de zaterdag       ……………………………….. 
     (thuis bakken en afleveren in “De Toekomst”, ingrediënten. worden aangeleverd) 
 

Bereikbaarheid ouders: 
We gaan ervan uit dat ouders van deelnemende kinderen bereikbaar zijn op het telefoonnummer dat op het 
aanmeldingsformulier staat. Is dit niet het geval? Dan graag hieronder vermelden waar je bereikbaar bent.  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Dit aanmeldingsformulier + betaling in een envelop zo  
  snel mogelijk maar uiterlijk 8 juni 2018 inleveren bij: 

 

       José Ekkers, Fonteinstraat 22, tel.nr. 06-29146350 
       Patricia Schreur, Franekerstraat 40, tel.nr. 06-43159922 
 

       Handtekening ouder/voogd: (verplicht) 
 

 
       …………………………………………………………. 
 
       Na 8 juni is aanmelden niet meer mogelijk! 

http://www.vosseparkwijk.nl/

