AVV Pupillenkamp 2022
1-2 oktober
1 September 2021
Beste pupillen en ouders,
Het is weer zo ver, we staan weer aan de vooravond van een spetterend AVV
pupillenkamp. Op 1 en 2 oktober hebben we weer een schitterende locatie voor
een tweedaags kamp.
Het thema van dit kamp is: UITVINDINGEN

Waar gaan we heen?
We hebben een mooie accommodatie gevonden, het wordt dit jaar weer de “Scout
Rally” Berkendreef 10B in Neerpelt België. Tel: 0032 11 81 28 68
http://scoutsrally.be/pagina-2/leemberg/

Het ligt ca. 20 minuutjes rijden vanaf
Valkenswaard, 18 kilometer
Het verblijfscentrum is een mooie locatie
met veel mogelijkheden om te sporten en
spellen te doen. Het bevat een van de
mooiste speeltuinen en is ruim opgezet.

Inschrijven via de Website -> Pupillen -> Inschrijven Kamp 2022
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Wat gaan we doen?
Zaterdag hebben we diverse leuke activiteiten rondom de accommodatie.
Zaterdagavond gaan we barbecueën en start het spannende avondprogramma.
Op zondag hebben we o.a. leuke spelletjes op het programma staan.
Als je kind het nog te spannend vindt om te blijven slapen, kun je hem/haar ’s
avonds komen ophalen en eventueel de volgende morgen weer komen brengen.
We hebben bewust een locatie dichtbij gekozen om dit mogelijk te maken,
zodat de jongere pupillen ook aan het kamp kunnen meedoen.
Graag aangeven als je kind niet blijft slapen. (je betaalt wel het volledige
bedrag)

Wat kost het?
In overleg met AVV bieden wij dit kamp aan voor de laagst mogelijke prijs van
€ 37,50 per pupil.

Overnachten?
De locatie heeft 10 slaapzalen van voor in totaal 66 personen Er zijn 66 bedden.
Dit betekent dat wie het eerst inschrijft het eerst mee mag. Mochten er meer
mee gaan dan 66 dan kom je op een wachtlijst en kijken we wat er nog
mogelijk is.

Voorwaarden voor inschrijving:
•

•

Je moet lid zijn (dus geen probeer lid met strippenkaart)
Je kunt natuurlijk wel eerst lid worden en dan inschrijven via het
lidmaatschapsformulier.
Bambi’s kunnen nog niet mee, alleen A B en C pupillen en de mini’s. (Dit
is nog te spannend voor onze jongste atletiekers)

Er zijn dus bedden met matrassen. Je moet alleen een kussen, kussensloop en
slaapzak mee nemen. Als je een hoes rondom je matras wil dan kun je die ook
meenemen.

Wat moet JIJ doen?
Als jij mee wil gaan op kamp willen wij jullie vragen om het inschrijfformulier op
de website volledig in te vullen voor vrijdag 23 september 2022. Daarna is
de inschrijving gesloten en gaan we de inkopen doen voor de ingeschreven
pupillen.
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Schrijf snel in.
Het is voor ons altijd fijn snel een indicatie te hebben met hoeveel pupillen we
op kamp gaan. Als we zien dat we over de 66 gaan moeten we improviseren en
krijg je een extra bericht hoe en of we dit doen.(voor vrijdag 23 september 2022)
Wij willen graag de naam van de ziektekostenverzekeraar weten en het
polisnummer en ID of paspoortnummer.
Het formulier kun je op de website invullen http://avv-atletiek.nl/
•

-> Pupillen -> Inschrijven Pupillenkamp 2022

Het geld over maken op rekening:
Bedrag
37,50 €

rekening
NL96 RABO 0152 9019 49
Tnv
Atletiek Vereniging Valkenswaard
onder vermelding van:
Pupillenkamp 2022 + Voornaam Achternaam Pupil
Vergeet echt de voor- en achternaam niet want achternamen van de
betaler komen vaak niet overeen met de pupillen achternaam.
Wat wij als begeleiders hopen?
Ook dit jaar gaan er voldoende begeleiders mee op kamp.
(Anders kan het niet doorgaan)
We hopen dat het weer een leuk kamp wordt en dat jullie ook jullie veel
gezelligheid mee brengen en als het weer meezit, moet dat zeker lukken.
We zoeken nog mensen die mee willen helpen met het kamp. We zoeken nog
ouders die:
-

Even willen helpen poetsen aan het einde van het kamp
Ouders die mee willen om een groepjes te begeleiden.
->Opgeven via het Kamp Inschrijf formulier
Hebben we niet genoeg begeleiding dan kunnen we het kamp niet
door laten gaan

Maar ook:
-

Ouders die een leuk idee hebben voor een spel of activiteit
gedurende het kamp als idee hebben en dit ook mee willen
organiseren (kan ook alleen voor dit onderdeel)
-> opgeven via Pupillenkamp@avv-atletiek.nl
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Informatie?
We kunnen ons voorstellen dat je nog vragen hebt. Die kun je stellen aan de
trainers/begeleiders. Of een mailtje sturen naar pupillenkamp@avv-atletiek.nl.
We hopen op een grote opkomst zoals afgelopen jaren.
Aanvullende informatie komt nog met een tweede brief en is altijd te vinden
op de website: http://avv-atletiek.nl/ ->Pupillen ->Pupillen Actueel
Begeleiders:
Hans ten Berge
Hans Klopping

+31 6 51 339 246
+31 6 51 341 993

Overige begeleiders worden in de volgende brief vermeld.
Eigen risico
Er zijn altijd risico’s aan het mee gaan met een kamp. Van AVV uit zullen we
zorgen voor voldoende begeleiders en veiligheid maar meegaan is op eigen
risico. AVV is niet aansprakelijk voor schade of kwijtgeraakte spullen.
Verder kan het natuurlijk zijn dat er weer nieuwe overheidsmaatregelen komen
i.v.m. COVID. Mocht het niet doorgaan door deze omstandigheden dan krijg je
gewoon het geld teruggestort natuurlijk.
We hebben er weer zin in ☺
Het pupillenkamp team 2022
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