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VLUG en VAARDIG OSDORP op KAMP
Het weekend van 23 en 24 juni 2018 willen wij met elkaar "op kamp" gaan.
De locatie is als vanouds het scoutinggebouw in Amstelveen. Aanvang van het
kamp is zaterdag 10.30 uur het duurt tot zondag 16.00 uur.
De jeugdleden, vanaf 7 jaar, kunnen hierop inschrijven. De kosten voor het
kampweekend zijn € 25,-- per deelnemer.
Op kamp worden op beide dagen allerlei sport- en spelactiviteiten gedaan waarbij wij op de zaterdagmiddag
een uitstapje maken naar het zwembad De Meerkamp in Amstelveen en s’avonds vindt de traditonele
Vlug & Vaardig got talent! plaats. Dus wil je zingen, dansen, kun je instrument bespelen of wil je iets anders
laten zien, dan is het nu je kans! Na inschrijving ontvang je meer info over het kamp en een inschrijfformulier
voor Vlug & Vaardig got talent!
Vul onderstaande strook in en neem de ingevulde strook mee naar de les vóór 1 juni 2018.
Tegelijkertijd met de inschrijving moet de € 25,- betaald worden, graag via onze bankrekening,
ING, rekeningnummer NL44 INGB 0005 0606 88, ten name van Vlug en Vaardig Osdorp, Amsterdam, onder
vermelding van voornaam, achternaam en zo mogelijk lidnr. en "Kampweekend".
Wordt het contant betaald dan: strookje en geld in een gesloten enveloppe afgeven op de les.
Het weekend kan alleen doorgaan bij voldoende deelnemers en voldoende begeleiding!
Ook geldt 'vol is vol", dus wacht niet te lang met de inschrijving. Ouders die zich willen
opgeven als begeleiding voor dit weekend zijn ook van harte welkom. Neem in dit geval
contact op met één van onderstaande personen.
Nadere gegevens worden nog verstrekt. Informatie bij:
C. Slot telefoon: 6194813 of G. Montalbano, telefoon: 06-49 630 859 of per email via
vlugenvaardigosdorp@gmail.com.
Vul onderstaande strook in:
Voornaam.........................................

Achternaam...................................

Adres................................................

Telefoonnummer …………………

Leeftijd............... ..jaar
Zwemdiploma

Lesdag en uur.......................................

JA / NEE

Betaling per bank O

Welke........................................
contant O

Kunt u uw kind + bagage zelf naar Amstelveen brengen
Kunt u nog andere kinderen meenemen JA / NEE
Vóór 1 juni a.s. terug sturen!

JA / NEE

Zo ja, hoeveel .............

