
 

Kamp Experience 
Inschrijfformulier 

 
 
Kamp Experience 
Wat: Een nachtje logeren bij Oranje Wit 
Voor wie: Alle JO-7, JO-8 en JO-9 (geboortejaar 2013, 2014, 2015) 
Wanneer: Vrijdag 19 augustus - zaterdag 20 augustus 2022 
Waar: Kantine/complex voetbalvereniging Oranje Wit 
Hoe laat: 17.00 uur - 13.00 uur 
Kosten: € 10,- (na aanmelding ontvangt u een Tikkie van J. Boezen) 
 
Belangrijk: in het andere document (Kamp Experience Informatie) en op oranjewit.nl staat alle 
informatie over het Kamp Experience: het programma, de begeleiding, wat je mee moet nemen 
en veel meer. Lees dit goed door!  
Schrijf je in voor 12 augustus 2022. Vul onderstaande gegevens in en mail dit naar Angelique 
Engelaar via mail: angelique.indy@hotmail.com.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ja, ik kom graag een nachtje logeren bij Oranje Wit op 19 augustus/20 augustus 2022 
 

Voor- en achternaam  

Mijn team  

Telefoonnummer ouder/verzorger 1  

Telefoonnummer ouder/verzorger 2  

Mailadres ouders/verzorgenden  

 
We zullen een groepsapp aanmaken om de ouders/voogden zoveel mogelijk op de hoogte te 
houden van het plezier van de kinderen. Mogelijk delen we ook - eventueel later - enkele foto’s 
op onze website en socials.  
 
De ouder(s)/verzorger(s) geeft/geven toestemming voor:  

0 Het toevoegen van telefoonnummer ouder/verzorger 1 / ouder/verzorger 2* aan de 
groepsapp van Kamp Experience. 

0 Het plaatsen van foto’s en films van zijn/haar/hun kind(eren) in de groepsapp. 

0 Het plaatsen van foto’s en films van zijn/haar/hun kind(eren) op de website en socials 
van Oranje Wit.  

* doorhalen wat niet van toepassing is.  
 
Handtekening ouder/verzorger 1: Handtekening ouder/verzorger 2: 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
  

mailto:angelique.indy@hotmail.com


 

Bijlage voor bijzonderheden 
 
 
 
 
 
 

Voornaam en achternaam  

Team  

De begeleiding dient rekening te 
houden met:  

O Dieet 
O Allergie 
O Gedrag 
O Medicatie 
O Anders, namelijk:     
 

 

Toelichting medicatie 

Reden medicatie  

Soort medicijn(en)  

Naam medicijn(en)  

Wanneer in te nemen  

 

Toelichting dieet en/of allergie  

Toelichting gedrag en andere 
bijzonderheden 

 

 
De verstrekte informatie is alleen bedoeld ter vergemakkelijking van de taak van het 
keukenteam en het medicijnteam. Wij zullen hier als begeleiders discreet mee omgaan.  
 
Handtekening ouder(s)/verzorger(s): 
 
 
 
 
Naam: 
Datum: 

 
 


