
FIDUCIA

Later als ik groot ben...

Politie agent, Dokter, Bouwvakker, Gym docent, Prins of 

prinses, Vlogger en Brandweerman

KAMP
WELPEN t/m A

Pinksterweekend 2018
Voor het eerst wordt het Fiducia kamp georganiseerd in het Pinksterweekend! Dit betekend dat we in 
plaats van twee nachtjes slapen, dit keer drie nachten kunnen genieten van het kamp. Ook mogen dit 
jaar de Welpen en F-jes mee op kamp! Deze jonge jeugdleden overnachten alleen de vrijdagavond.  
Als je je inschrijft voor het kamp van 2018, moet je echt zeker weten dat je er alle drie de nachten 

kunt zijn. 

Omdat het Fiducia kamp 2018 in Overijssel is en we er met z’n alle met een grote bus heen willen 
gaan, zijn de kosten van het kamp iets hoger geworden. De kosten voor het kamp zijn € 75,-. Voor 

de Welpen en F zijn de kosten € 25,-.

Wil je een onwijs leuk weekend vol korfbal, spellen en plezier? Schrijf je dan snel in! Wees er snel bij 
want: VOL IS VOL!

Het thema van het kamp is: “Later als ik groot ben”. Zorg dus dat je voor alle categorieën 
verkleedkleding, items of objecten bij je hebt. 



INSCHRIJF FORMULIER
Algemene info

Waar: De Riethoeve, Paasloregel 45, 8338 SV Willemsoord
Wanneer: Pinksterweekend, 18 t/m 21 mei 2018
Voor wie: Welpen t/m A
Kosten: € 75,- voor E t/m A. € 25,- voor Welpen en F.
Inschrijfformulier kan ingeleverd worden via: kamp@fiducia.nu of bij: Julia Schravendijk, Ilse 
Teune, Bernadette Staffeleu of Annelies Stob

Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
E-mail adres:
Team:
Leeftijd:
Het hele weekend aanwezig op het kamp:

Allergieën:
Bijzonderheden:

Hierbij machtig ik, ............................................................................. korfbalvereniging Fiducia om 
eenmalig € 25,- / € 75,- * af te schrijven voor het jeugdkamp 2018. 

(Wijkt dit nummer af van het rekeningnummer wat bekend is voor de incasso contributie 
graag hieronder vermelden).
.............................................................................

Naam en handtekening:

* omcirkel hetgeen wat van toepassing is. 


