
 

 
Aan: Ouders en judoka`s 
 
Van:  technische commissie judo 
 
Betreft:  Judo-kamp 2018 
 
 
Geachte ouders en judoka`s, 
 
Dit jaar organiseert de afdeling Judo van SVO weer een kamp met als thema PIRATEN . 
Dit kamp vindt plaats in het najaar op 28 sept. t/m 30 sept. 2018 in “ De Kalei  ” 
Dilsen-Stokkem te België en is bestemd voor alle judoka`s geboren in 1997 t/m 2010. 
Het programma voor deze dagen bestaat voornamelijk uit sport, spel en andere spannende 
activiteiten. 
 
Omdat we wederom dit jaar besloten hebben om de ouders zelf te laten rijden, willen we graag van te 
voren weten welke ouders er wel/niet zelf kunnen rijden. 
Dit kunt U op het inschrijfformulier vermelden. 
 
De kosten van het kamp bedragen € 35,00 per judoka.   
 
I.v.m. de organisatie en kosten in het voortraject is het niet mogelijk om bij afzeggen (geen deelnamen 
aan het kamp) het geld terug te vorderen. Wanneer Uw zoon/dochter mee mag gaan, verzoeken wij U 
het volledige bedrag in een gesloten envelop met de naam van de judoka erop z.s.m. in te leveren bij 
de leiding.  
 
Wat moet er allemaal in de envelop ingeleverd worden: 

Het inschrijfformulier JUDOKAMP “ WE ARE PIRATS “ 
Het inschrijfgeld van € 35,00 
Brief medische gegevens  ( bijgevoegd)  
Kopie van paspoort of identiteitskaart.  

 
Bij een te groot aantal inschrijvingen zullen de judoka`s die het formulier het eerst ingeleverd hebben, 
voorrang krijgen. 
 
Alle deelnemers ontvangen te zijner tijd nog nadere informatie m.b.t. het kamp. 
Mocht U echter nog vragen hebben of verdere informatie wensen, dan kunt u zich altijd wenden tot de 
leiding. 
 
Met sportieve groet,  
Kampleiding 2018 
www.svojudokamp.nl 
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INSCHRIJFFORMULIER JUDOKAMP 
 WE ARE PIRATES 

 
 

Ja, ik wil graag mee opzoek naar de SCHAT 
 
 
 

Naam:   ………………………………………………………………………………….............. 
 
Geboortedatum:   ……………………………………………………………………………….. 
 
Adres:   …………………………………………………….Plaats:   …………………………… 
 
Telefoonnummer:   ………………………………………………………………………………. 
 
 
E-mailadres: (blokletters invullen) ………………………………………………………………………………… 
 
 
Handtekening ouder:   ………………………………… :  € 35,00 
 
 
MIJN OUDERS KUNNEN WEL / NIET ZELF RIJDEN      
Inleveren voor 1 juli a.s. 
 
 
Bijzonderheden: (allergieën, dieet, bedplassen, medicijnen etc.) 
 

 

 

 
 
 
 
Verklaring van toestemming tot noodzakelijke medische hulpverlening 
 
Hierbij verklaren de ouders / verzorgers van: 
 
(naam)         
 
Geboren d.d.      Dat zij toestemming geven tot het verlenen van de nodige medische 
hulp aan hun zoon / dochter, indien dit noodzakelijk mocht blijken. 
 
Deze verklaring is geldig van vrijdag 28 september tot en met zondag 30 september 2018. 
 
 
 

Handtekening:  Datum:  
 

 
Wel / niet helpen poetsen 
 
 

 



THUIS INFORMATIE 
 

 
Beste ouders, 
 
Verder willen wij bij de ouders het volgende nog even onder de aandacht brengen. Ondanks dat wij ieder jaar 
weer alle moeite doen om er een zo veilig mogelijk kamp van te maken, zit een ongeluk in een klein hoekje. 
Mocht er iemand geblesseerd raken en medische hulp blijkt noodzakelijk, dan nemen wij te allen tijde eerst con-
tact op met het thuisadres. Mocht er niemand op het thuisadres te bereiken zijn, dan kunnen wij deze niet laten 
verlenen, tenzij wij hiervoor toestemming van de ouders hebben (in het bijzonder omdat we in het buitenland 
zitten). Daarom bevat het inschrijfformulier voor het kamp een schriftelijke verklaring waarin de ouders 
toestemming kunnen geven tot het verlenen van medische hulp.  
Dit is natuurlijk in het belang van Uw zoon/dochter.  
Eveneens is het belangrijk dat U op het inschrijfformulier aangeeft of er medische gegevens zijn, zoals het 
gebruik van medicijnen, allergieën etc., waar wij rekening mee moeten houden. 
Uiteraard wordt dit door ons in vertrouwen behandeld. 
 
Vorig jaar hebben enkele ouders ons geholpen bij het poetsen van de accommodatie. 
Dit heeft ons veel werk uit handen genomen. Graag zouden wij het ook dit jaar fijn vinden  als er enkele ouders 
ons mee willen helpen met poetsen. 
 
Bij de brief van medische gegevens kunt U aanstrepen of U wel/niet mee wilt helpen met poetsen. 
Er wordt nog contact met U opgenomen hoe laat U dan aanwezig moet zijn. 
Ongeveer 2 weken voordat we op kamp gaan, ontvangen alle deelnemers de benodigde informatie m.b.t.  

“WAT NEMEN WE MEE” 
 
Namens de kampleiding, 
 
Emiel de Rooij 
 
 
Kamp Leiding 2018 
 
Hoofdverantwoordelijke : Emiel de Rooij  06-511-512-88 
 
Spellengroep:   Ger Keulen  
    Wouter Bus 
    Michiel Bus 
    Manon Reubseat 

Anja Rameckers 
Lynette Riegman 
Wouter Peerbooms 
Tim Heinen  

   
Keukenploeg:   Diana van Kan 
    Hanneke Knops 
     
Overige Leiding :   Leny Keulen 
(Overal inzetbaar)  Tamara de Rooij 
    Marie-Anne Keulen 

Danny van der Lende 
        
EHBO:    Ger Keulen 
    Marie-Anne Keulen  
    Diana van Kan 
 
Veiligheidscoördinators:              Emiel de Rooij 

             Ger Keulen 
                                                   Marie-Anne Keulen  
 
Kampplaats:   De Kalei 

Lievemoenssenslaan 1 
3650 Dilsen-Stokkem, Belgie 
www.dekalei.be  
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