PAASKAMP PAASKAMP PAASKAMP PAASKAMP
Hallo jongens en meiden.
Nog een paar maandjes en dan is het weer zover. PAASKAMP 2016 staat weer voor de deur.
Het kamphuis is er al, dus nu willen wij dit heel graag zo vol mogelijk hebben en dat kan
alleen maar als jij ook mee gaat op kamp en dat is wat wij heel graag willen. Het weekend is
van vrijdag 25 maart t/m maandag 28 maart 2016 en waar we naar toe gaan houden we nog
geheim, maar er zijn wel heel veel bossen in de buurt. De Kosten zijn dit jaar voor het kamp
per deelnemer € 75,-. Als je mee wil met ons, vul dan onderstaand strookje in en lever dit in
voor 28 februari 2016, want hierna kunnen wij geen aanmeldingen aan nemen ivm vervoer
ect.
Als je ouders hebben getekend voor akkoord en na het opgeven toch later niet mee
gaat/kan, ben je wel verplicht je aan de financiële verplichting te houden ivm betalingen die
wij persoonsgebonden moeten doen. Uitzonderlijke situaties die zich voorkunnen doen,
kijken we altijd in overleg. De betaling van het kampgeld mag in 2 fases gedaan worden. Fase
1 is een bedrag van € 25,- bij inleveren van het briefje en het restant van het bedrag, moet
uiterlijk 28 februari 2016 op rek v/d penningmeester staan. Het rekeningnummer is
NL49INGB0004011834 tnv Handbalvereniging ovv je naam en Paaskamp 2016.
Als je eventueel voor de eerste keer mee zou willen en niet weet wat Paaskamp is of wat er
allemaal gebeurd, is er voor jou ouders een bijeenkomst met alle info hier over. Deze avond
zal zijn op een nader te bepalen dag in februari, in de kantine van ETC.
DUS VUL IN, LEVER IN EN GA GEZELLIG MEE MET ONS OP KAMP!!!!!
Gr, Dennis, Stefan

Ja, ik ga mee op kamp 2016.
NAAM:
TEAM:

HANDTEKENING OUDERS:
Bij ondertekening gaat u als ouders akkoord met de bovengenoemde financiële verplichting
als hierboven vermeld.

