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Sportkampen in de paas- en zomervakantie 
 
Een aangename & speelse kennismaking met een ruim assortiment aan spel en sport voor uw 

kinderen van 4 tot 14 jaar! 

 
Wat? Spel- en sportkamp: initiatie van een 20-tal sporten onder deskundige 

begeleiding. 

 
Wanneer?  maandag 9 april tot vrijdag 13 april 2018 

   maandag 9 juli tot vrijdag 13 juli 2018 

   maandag 6 augustus tot 10 augustus 2018 

 
Hoe laat? Elke dag van 9u00 tot 16u00. Er is opvang voorzien vanaf 7u30 tot 

17u30. (Mogen wij u beleefd vragen zich strikt aan deze uren te houden!!) 

 
Waar? Vrije Basisschool “Prinsenhof”, Prinsenstraat 17 - 19, Grimbergen 

 
Meebrengen? Kledij: short, trainingspak, t- shirt, sweater, regenvest, sportschoenen. 

(Voorzie de kledingstukken van uw kind van een naamlabel a.u.b.) 

Eten: lunchpakket (Geen snoep of drank. Wij voorzien voldoende drank 

en een versnapering in de voor- en namiddag.)  

 
Geïnteresseerden kunnen zich schriftelijk of (bij voorkeur) via email inschrijven bij 

Gérald Bastin , Bokspoel 9, 1850 Grimbergen of SKGB.Grimbergen@telenet.be . 

Voor het paassportkamp kan je inschrijven tot 15 maart en tot 15 juni voor de zomerkampen. 

Er worden max. 100 deelnemers per kamp toegelaten, dus kunnen de kampen al “volzet” zijn 

vóór die data.  

 

  

http://www.gezinsbondgrimbergen.be/
mailto:SKGB.Grimbergen@telenet.be


De prijs bedraagt € 100,00 per kamp voor leden van de gezinsbond en € 130,00 voor niet-

leden. De betaling gebeurt d.m.v. overschrijving op het rekeningnr.  

BE41 9799 5263 7510 (met vermelding van naam en voornaam van het kind). De inschrijving 

is pas definitief na overschrijving van het verschuldigde bedrag. 

 

Opzeggen kan enkel mits voorlegging van een medisch attest. Het teruggestorte 

inschrijvingsgeld wordt verminderd met € 25,00 voor administratieve kosten zoals 

verzekering, aankoop geschenk, overtallig aantal monitoren, ... 

 
Zoals je het op het inschrijvingsformulier kan zien, mag je je voorkeur uiten inzake 

“groepsindeling”. In eerste instantie worden de groepen uiteraard ingedeeld volgens 

geboortejaar, maar binnen de mate van het mogelijke trachten we ook rekening te houden met 

uw persoonlijke wensen. 

Dit wil zeggen dat het nutteloos is om als voorkeur te vragen dat een broer en een zus die 

bijvoorbeeld één of twee jaar verschillen in leeftijd in dezelfde groep in te delen. Maar wel om 

bij de groep van bijvoorbeeld een buurjongen of –meisje van een klas hoger of lager te mogen 

aansluiten. 

Weet dat je alles mag vragen, dat we er alles aan doen om iedereen gelukkig te maken, maar 

dat we, vooral, alles willen doen voor het geluk van het kind! 

Aarzel dus zeker niet te vragen, te zeggen (schrijven), suggesties te geven… we zullen er alles 

aan doen…;) 

 

 

  



Naam: ……….…………………………………………………….. 

 
Voornaam: ……………………..………………………….…… 

 
Geboortedatum: …....… / ..…… / ….…….…… 

 
Telefoon: ….……… / ……………………………….…………….......… 

 
GSM/noodnummer 1: …….….…… / …………………………............. 

GSM / noodnummer 2: ……...…… / ……………………………........... 

Adres: straat en Nr: … ………………………….…………………………………………… 

Adres: code en gemeente: …….….……       …………………………………………..…. 

 

E-mailadres THUIS: …………………………………….. @…………………………….. 

 
Lidmaatschapnummer: (3 * 3 cijfers) ..………-……………-………………(niet lid) 
 
Schrijft in voor:  
 
Paaskamp (9/4/2018 - 13/4/2018)  € 100 - € 130   } (schrappen 

Tweed week paasvakantie 
Zomerkamp (9/7/2018 - 13/7/2018)  € 100 - € 130   } wat niet 

Zomerkamp 1            
Zomerkamp (6/8/2018 - 10/8/2018)  € 100 - € 130   } past) 

Zomerkamp 2 
 
   Totaal bedrag: € ..........................…………… 
 
 
Graag samen in de groep met: ………………………………………….……………………………………….. 

………………………………………………………………….....  (maximum 2 namen a.u.b.) 

 

I.v.m. de “wet op de privacy”: mag uw kind(eren) gefotografeerd en/of gefilmd worden? 

J a  /  n e e n  (schrappen wat niet past) 


