
 

 
 

Hallo allemaal! Over een aantal weken is het weer de tijd van het jaar, de 
tijd voor korfbalkamp!  
Dit jaar zullen wij met AVO kamp verblijven in Ellerthaar en gebruik maken 
van één van de boerderijen bij groepsaccommodatie de Klonie. De boerderij 
waar wij verblijven heet “De nieuwe schuur”. 
 
Het beloofd dit jaar een spannend en sportief kamp te worden, wat we 
precies allemaal gaan doen blijft nog even een verassing! 
 
Het kamp zal plaats vinden van 22 t/m 24 juni 2018 en is voor ALLE 
leden van AVO in de teams A tot en met de kangoeroetjes.  
 
Alle opgaves dienen voor 1 juni 2018 binnen te zijn. Betaling gaat door middel van een 
automatische incasso, deze dient volledig ingevuld te worden. 
Een aanmelding is alleen geldig met een volledig ingevuld aanmeldingsformulier 
inclusief een volledig ingevulde automatische incasso. Opgave kan tot uiterlijk 1 juni 
2018! Wees er dus snel bij!  
 
Onderaan het aanmeldingsformulier staat nog een stukje over vervoer! Als u deze 
ingevuld heeft, dan mag u er derhalve vanuit gaan dat we u indelen.  

 
Kosten:  De kosten voor het kamp van 2018 bedragen dit jaar:  
 
1 Dag    €15,00 
1 Nacht (zaterdag op zondag)  €25,00 
2 Nachten    €40,00 
 
Waar:   Groepsaccommodatie de Klonie 
   Ellertsweg 4, 9535 TA in Ellertshaar 
 
Vertrek:  Naar Ellertshaar, vrijdag 22 juni 2018. 

We vertrekken vanaf de parkeerplekken van AVO om 16:00 uur 
 
    
 



Naar Assen, 24 juni 2018. 
We vertrekken uit Ellertshaar om 13:00 en verwachten rond 13:30 
aan te komen in Assen bij AVO.  

 
Vervoer:  Jullie worden met auto’s gebracht en gehaald, daarvoor hebben we 

hulp nodig van ouders. Wil je één van je ouders/voogden vragen 
om onderaan het formulier de strook in te vullen voor je hem 
inlevert?   

 
Meenemen:  Zie de checklist achterin! 
 
Niet mee:  Slecht humeur 
   Energy drank 
   Alcohol 
 
Begeleiding:  Stephan Zonderman   Marco Zegwaard Bas Lammerts  
   06-46237025    06-30747479  06-36468711 
   kamp@avoassen.nl  
 

Extra informatie of updates van het kamp zullen gegeven worden via de 
website www.avoassen.nl en de sociale media kanalen van de vereniging. 
   

 
Door ondertekening van onderstaand formulier gaat u tevens akkoord dat de gegevens 
(naam + geboortedatum) worden opgegeven bij RECRON voor de af te sluiten groeps-
annuleringsverzekering 
 
*LET OP: Gebruik je medicijnen, heb je een allergie of heb je een speciaal dieet? 
Vermeld dit dan duidelijk op het opgave formulier of overleg het telefonisch met 
één van de  bovengenoemde personen. 
 
 
-------uiterlijk 1 Juni 2018 inleveren: mail naar kamp@avoassen.nl met ingevulde automatische incasso -------- 

 
Naam:____________________________________________________________Leeftijd:_______ Team:______ 

Adres:_____________________________________________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats:______________________________________________________________________ 

Telefoon:_________________________________Evt. mobiel nummer:______________________________ 

E-mailadres ouders:____________________________________________________________________________ 

Ik blijf:  O Het hele kamp  O Van zaterdag op zondag 

  O Kom alleen de zaterdag 

 

Mijn vader of moeder kan vrijdag  _______ personen naar Ellertshaar brengen en 

zondag _______ personen uit Ellertshaar ophalen. 

 

Medicijn/dieet of allergie:    Handtekening ouder/voogd: 

 

http://www.avoassen.nl/


Wat moet er mee?!?! 

 
Slaapzak,  

Hoofdkussen,  

Hoeslaken,  

Pyjama of Nachthemd,  

Toiletartikelen (shampoo, zeep, tandenborstel/pasta), 

Handdoek(en),  

Washand,  

Theedoek 

Warme Kleding,  

 

Regenkleding,  

Extra kleding (Je kunt vies of nat worden!),  

T-shirt met lange mouwen voor eventuele bosspellen. 

 

Identiteitsbewijs (iedereen die 14 of ouder is), 

Medicijnen,  

Verkleedkleren voor de Bonte Avond,  

Leuke spelletjes, 

Iets lekkers (inleveren bij de leiding) 

 

Zakgeld is niet nodig! 

 

*op een kamp raakt men snel dingen kwijt, denk dus goed na voor je iets mee neemt. De 

kamp commissie van AVO is niet aansprakelijk te stellen voor verlies en/of diefstal van 

goederen en geld. 

 

 

 


