
 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo, alle jeugdleden VC Weert VCB 

Op 16,17 en 18 juni organiseert VC Weert VCB voor de derde keer op rij een 

jeugdkamp voor alle leden tot en met 18 jaar. Dit kamp, start voor alle leden 

die dit jaar 12 jaar worden (2005) tot en met 18 jaar (1999) op vrijdagavond.  

De oudere jeugdleden mogen zich natuurlijk ook als leiding opgeven! 

De kosten voor bovenstaande leden voor dit weekend zijn € 40,00 p.p.  

Voor alle jongere leden onder de 12 jaar start het jeugdkamp op 

zaterdagmorgen. 

Alle CMV leden mogen deze zaterdagavond blijven slapen als ze willen, 

degene die naar huis gaan slapen, kunnen op zaterdagavond opgehaald 

worden bij de accommodatie Scouting Keent/Moesel. Op zondag natuurlijk 

weer brengen. (voor definitieve afspraken, deze krijgen jullie tzt.) 

De kosten voor onze jongste leden voor dit weekend zijn € 30,00 p.p. bij niet 

slapen € 25,00. 

Wat we gaan doen, dit laten we nog een verrassing, maar het wordt een heel  

gezellig weekend, met van allerlei activiteiten.  

Ook zoeken we nog een aantal vrijwilligers die ons beide dagen bij willen staan om het 

jeugdkamp 2017 weer succesvol te doen slagen! Ook voor jeugdkamp 2018 zoeken we 

nieuwe Kartrekkers!! Zie onderstaand bericht!! 

Geef je snel op,  zodat wij alles kunnen gaan inventariseren, verdere info 

volgt via de nieuwsbrief! 

Opgave graag voor 1 maart 2017! 

Namens de jeugdkampcommissie 



Inleveren van de formulieren graag via de mail 

jeugdkamp@vcweert.nl voor 1 maart 2017!!  
(maak een foto of scan het formulier in, en stuur het ondertekend retour.) 

______________________________________________________ 

0 CMV  onder de 12 jaar slapen  € 30,00 

0 CMV    onder de 12 jaar niet slapen € 25,00 

0 Jeugd (12-18)     € 40,00 

 

Vrijwilliger Pap / Mam  0  Vrijdagavond vanaf 20.00 

0 Zaterdagochtend 

0 Zaterdagmiddag 

0 Zaterdagavond 

0 Zondag gehele dag 9.30-18.00 

Naam Vrijwilliger …………………………………………………………………………………………. 

Mailadres  / telefoonnr. Vrijwilliger……………………………………………………………….. 

 

Bij deze machtig ik VC Weert om bovenstaand bedrag te incasseren van mijn 

bankrekeningnummer ( reeds bekend) voor Jeugdkamp 2017 

 ( Bijdrage kan alleen via aut. Incasso en zal in april/mei plaatsvinden) 

 

Lid. ………………………………………………………………………………….. 

Team…………………………………… 

Handtekening ouders ………………………  Datum……………………………………. 

 

Oproep nieuwe kartrekkers voor Jeugdkamp 2018! 

Beste ouders van jeugdleden,  

Wij, de jeugdkampcommissie zijn weer bezig met het plannen van Jeugdkamp 2017, weekend van 17 juni 

2017. 

Nu zijn we op zoek naar nieuwe aanwinst, aangezien er 3 mensen naar de achtergrond willen gaan. Deze 

willen wel nog blijven ondersteunen maar willen graag het stokje doorgeven aan nieuwe vrijwilligers, mocht 

dit niet lukken dan zijn we bang dat jeugdkamp 2018 niet meer doorgaat, dit zou jammer zijn. 

Wij zouden het leuk vinden als nieuwe mensen zich aanmelden, zodat ze aankomend jaar nog mee kunnen 

lopen in de organisatie. Lijkt jullie dit leuk, meld je aan via jeugdkamp@vcweert.nl 

De jeugdkampcommissie 
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