
 

 

Kelpen-Oler, 28 juni 2021 

 

Hey JIJ! 

 

Door omstandigheden kunnen we helaas nog geen zomerkamp organiseren zoals jullie dat 

eerder van ons gewend waren. De leiding heeft zich wel ingezet voor het maken van een leuk 

programma speciaal voor jullie als KO-Kids leden. 

 

DE KO KIDS MINIKAMP DAGEN 2021 

 

We gaan een zomerkamp in 3 dagen proppen, maar dan zonder overnachtingen. 

De minikampdagen zijn op za 24, zo 25 en ma 26 juli. 

 

JA IK WIL ER BIJ ZIJN!! 

• Je print het opgaveformulier uit en levert dit persoonlijk in bij de leiding komende week 

of mailt het retour naar Roy@Geraets.it Hier ontvang je een bevestiging van ontvangst. 

LET OP: Opgeven kan tot vrijdag 16 juli.  

• We starten elke dag om 09.00 uur bij villa KOKI. 

• Het programma eindigt op onderstaande tijden wanneer u uw kinderen kan ophalen. 

o Zaterdag 24 juli om 22.00 uur (s.v.p. niet voor 22.00 uur aanwezig zijn). 

o Zondag 25 juli om 21.00 uur. 

o Maandag 26 juli om 19.00 uur. 

• Wij vragen jullie om thuis stevig te ontbijten en een lunchpakketje samen te stellen voor 

iedere dag. Jullie ontvangen elke dag een lekker diner van de leiding. 

• Neem op zaterdag 24 juli droge kleding en een handdoek mee. 

• Pak op Maandag 26 juli je tas in met je zwemkleding. 

• Wilt u bijzonderheden met betrekking tot medicijngebruik duidelijk vermelden op het 

opgaveformulier? Denk aan: reden van gebruik/ naam van het medicijn/ hoeveelheid per 

dag/ eventuele bijwerkingen. Voor uzelf; zet de naam van het kind duidelijk op de 

verpakking. Medicatie graag zaterdag ochtend overhandigen aan de hoofdleiding (Roy 

Geraets en Bernie Jeurninck) 

• Wilt u bijzonderheden als bepaalde producten die niet gegeten mogen worden (allergie) 

en eventuele conflicten tussen kinderen onderling duidelijk vermelden op het 

opgavenformulier. 

• Bent u in het bovenstaande weekend onbereikbaar laat dan een naam en telefoonnummer 

achter waar de leiding bij eventuele calamiteiten terecht kan. 

• Kinderen dienen via de ouders W.A. verzekerd te zijn. 

• Dit jaar is besloten geen eigen bijdrage te vragen aan de leden. Dit omdat er activiteiten 

zijn uitgevallen door Covid19. ☺ 

 

Wij hebben onwijs veel zin om deze drie dagen met jullie onvergetelijk te maken! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Namens bestuur en leiding 

De hoofdleiding 

 

Bereikbaarheid; 

Roy Geraets  06-14662969   Roy@Geraets.it 

Bernie Jeurninck 06-50617128  
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KO KIDS – MINIKAMPDAGEN 2021  

 

Persoonlijke gegevens 

 

Achternaam: 

 

Roepnaam: 

 

Adres: 

 

Postcode:     Woonplaats: 

 

Telefoon- / mobiel nummer ouders / verzorgers:   

 

Geboortedatum: 

 

E-mail adres: 

 

 

Zorgverzekering 

 

Zorgverzekering maatschappij:     Polis nummer: 

 

 

Medische gegevens 

 

Vraagt de gezondheid of het gedrag van uw zoon/dochter speciale zorg? 

Gebruikt uw zoon/dochter medicijnen / allergieën of dieet? 

Graag hieronder vermelden: 

 

 

 

 

 

 

Beeldmateriaal 
Via onze website en social media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten van 
onze groep. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en video’s. In de basis publiceren wij geen foto’s online. 
We plaatsen wel ‘sfeer’ foto’s ter promotie. 
 

☐ Ik maak bezwaar tegen het plaatsen van foto’s en video’s waarop ik mogelijk te zien ben. 
 
 
Ondertekening 
 

In geval van nood, ter beoordeling van een arts, 
geef ik hierbij toestemming mijn zoon/dochter 
te laten opnemen en behandelen in een 
ziekenhuis, zonder mijn voorkennis, wanneer 
het niet mogelijk was tijdig contact met mij op 
te nemen. 
 
Tevens geef ik hierbij toestemming voor het 
verwerken van de gegevens als gedeeld in dit 
formulier. 
 
 

Datum: 
 
 
 
 

 
 
Plaats: 

Handtekening ouder/verzorger: 
 
 
 
 

 
 
Naam ouder/verzorger: 

 
 
 

 

 
 
 

 
Als jeugdorganisatie verwerken wij persoonsgegevens om onze vereniging te kunnen organiseren, 
activiteiten uit te kunnen voeren en contact te hebben met onze leden. De gegevens van leden worden 
opgenomen in onze ledenadministratie. Als lid heb je zelf altijd inzicht in je eigen gegevens en heb je de 
mogelijkheid deze bij te werken of gegevens af te schermen. 


