Kemzeke, 7 april 2020

53e sportkamp !!!
05 – 10 juli 2020
Beste sportkampvrienden & ouders,
Ondanks deze zeer onzekere tijden proberen we ons supertof,
knettergek, keileuk, sportief & (ont)spannend sportkamp te organiseren!!!
BELANGRIJK GEGEVEN: indien het sportkamp toch niet zou mogen door gaan omwille van de Coronamaatregelen wordt het inschrijvingsgeld 100% terugbetaald!
Dit jaar keren we terug naar het domein Puytvoet (Puitvoetstraat 91a; 9100 Sint-Niklaas). Dit domein heeft ons héél
wat te bieden. Je kan alvast eens kijkje nemen op de website www.puytvoet.be.
Ons sportkamp is niet alleen voor onze leden, maar eveneens toegankelijk voor niet-leden van de turnkring. Deze week
openluchtleven is niet te missen en is een enige belevenis tijdens de grote vakantie!!! Nu meer dan ooit, kijken
jongeren er naar uit om weer samen met vrienden te spelen, te sporten & veel plezier te hebben in openlucht.
De prijs staat in onderstaande tabel. Alle -12 jarigen genieten van een fantastisch voordeel. Zij kunnen een attest van
deelname bekomen dat aftrekbaar is van de belastingen (11,2€/dag).
Indien je wil meegaan, wacht niet langer om in te schrijven. Spreek een vriendinnetje of vriendje aan om ook mee te
gaan. Overtuig hen van deze mooie & spannende sportvakantie!!!
Gewoon DOEN!!!
IEDEREEN KAN INSCHRIJVEN TOT 10 JUNI 2020 (OF INDIEN VOLZET KUNNEN OOK VROEGER
INSCHRIJVINGEN GEWEIGERD WORDEN).

LEDEN HEBBEN VOORRANG T/M 15/05!
Inschrijven kan je doen door:
 Het te betalen bedrag over te schrijven op rek.nr. BE29 7376 1024 8564 van Turnkring Reynaert
Kemzeke vzw. (BIC-code: KREDBEBB) Mededeling: sportkamp 2020 + naam kind +
geboortedatum
 Bijgevoegd inlichtingenblad in te vullen & op te sturen naar: Kristien Van Guyse; Meersstraat 10
– 9190 Stekene (0476/96.13.52).
OF: gegevens (zie inlichtingenblad) doormailen naar: kristien.vanguyse@skynet.be
OF: inlichtingenblad afgeven aan iemand van de leiding of bestuur.

Deelnameprijs:
1e kind
2e kind
3e kind
4e kind
Enz.

prijs lid T.R. (*):
210€
200€
190€
180€

prijs niet-lid (*):
225€
215€
205€
195€

(*) niet-leden van T.R. betalen 15€ extra voor verzekering. Per kind van hetzelfde gezin is er telkens 10€ korting.

Tot op sportkamp!!!
Jullie kampleidster,
Kristien Van Guyse

FEESTAVOND!
Voorlopig nog onder voorbehoud.

Vrijdagavond 10/07: we sluiten af met een bonte avond. Alle
ouders en familieleden zijn welkom om te genieten van een
spetterend optreden en een gezellig napraten met een drankje.
We hopen dat u ervan zult genieten!
Het sportkampteam.

Inlichtingenblad sportkamp 2020.
Naam wettelijke ouder/voogd:
Adres:
Tel. en/of GSM:
E-mailadres:

Schrijft in voor:
NAAM & VOORNAAM:

Geboortedatum:

……………………………

…………………

210€

225€

………

……………………………

…………………

200€

215€

………

……………………………

…………………

190€

205€

………

……………………………

…………………

180€

195€

………

……………………………

…………………

170€
185€
(omcirkel het bedrag)

Totaal:

Prijs lid T.R.: Prijs niet-lid: Vegetarisch
of veganistisch

………
(opschrijven wat)

…………………………€.

Handtekening,

BELANGRIJK:
MIJN KIND IS ALLERGISCH VOOR: ………………………………………………………………………………..

WIE VEGETARISCH OF VEGANISTISCH IS, OF ALLERGIEËN HEEFT VOOR
BEPAALDE VOEDINGSSTOFFEN, GELIEVE CONTACT OP TE NEMEN MET:
leen.emmaneel@telenet.be
0475/54.71.46

