Wij gaan op Zomerkamp, ga je mee?!
Hallo allemaal!
Ieder jaar gaat onze vereniging op Zomerkamp. Het Zomerkamp wordt georganiseerd door de KNGU
(Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie). Het kamp wordt gehouden op een prachtig kampterrein in
Beekbergen. De KNGU biedt kampen aan in verschillende weken van de zomervakantie. Het thema
voor 2018 is: Zomerkampen: Altijd feest!!!
De week waarin Fit meegaat is:
Week 7:
19 augustus – 25 augustus 2018

zomerkamp – gymkamp

In deze week worden zowel het zomerkamp als het gymkamp georganiseerd. Het gymkamp is speciaal
voor kinderen die op turnen zitten en dit heel graag doen. Elke dag gaan zij in de grote turnhal 2 uur
turnen. Daarnaast is er het reguliere zomerkamp. Hier kan iedereen aan meedoen, dus ook je
vriendinnetje of vriendje en zij hoeven geen lid te zijn van de turnvereniging. Voor de sjoka’s bestaat er
alleen een zomerkamp en geen gymkamp. Een kampweek begint op zondag en eindigt op zaterdag. De
sjoka’s blijven een halve week. Zij komen op woensdag en eindigen ook op zaterdag. Bij de sjoka’s slaapt
de leiding in de tent.
Het kamp is voor kinderen van 6 tot en met 18 jaar. De kinderen zijn verdeeld in leeftijdsgroepen, om
het programma zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de belevingswereld. De leeftijdsgroepen en
kampbedragen zijn:
Het superjongerenkamp
Het jongerenkamp
Het tienerkamp
Het middenkamp
Het ouderenkamp

(sjoka)
(joka)
(tika)
(mika)
(ouka)

voor 6 t/m 8 jarigen
voor 8 t/m 10 jarigen
voor 10 t/m 12 jarigen
voor 13 t/m 15 jarigen
voor 16 t/m 18 jarigen

Kosten 2018
Sjoka:
Joka:
Tika:
Mika:
Ouka:

Zomerkamp
€ 85,- (niet KNGU-lid € 102,-)
€ 160,-(niet KNGU-lid € 192,-)
€ 160,-(niet KNGU-lid € 192,-)
€ 170,-(niet KNGU-lid € 204,-)
€ 170,-(niet KNGU-lid € 204,-)

Gymkamp
€185,- (niet KNGU-lid €222,-)
€185,- (niet KNGU-lid €222,-)
€195,- (niet KNGU-lid €234,-)
€195,- (niet KNGU-lid €234,-)

Als u uw kind inschrijft voor een week gymkamp krijgt uw kind tijdens de kampweek extra turnlessen.
Hier rekent ZOKA een toeslag van € 25,- voor die bovenop bovenstaande bedragen komt, voor niet
leden van de KNGU is dat € 30,-.
Leden van Fit Lisse zijn automatisch KNGU-lid en ontvangen hierbij een korting op het bedrag van het
zomerkamp. Als er vriendjes of vriendinnetjes meegaan die geen lid zijn, betalen zij een hoger bedrag.
Indien er geen leiding van Fit is komen er 20 euro per persoon leiding kosten bij. Uiteraard zal Fit zijn
best doen om voor leiding te zorgen.

NB: bij het kampbedrag is alles inbegrepen. Ontbijt, lunch, diner, drinken tussendoor
(limonade/thee/melk). Het enige wat er niet bij in zit, is het zakgeld voor een snoepje in de blokhut.
Tips voor zakgeld en wat er meegenomen moet worden staan op de website van de KNGU
Zomerkampen. www.zoka.nl . Onder het kopje ‘downloads’ kan hier ook een infoboekje voor ouders
worden gedownload. Het is de bedoeling dat ouders hun kind brengen en ophalen van en naar het
Kampterrein. Op de website vindt u alle informatie over tijden en route. Klik op ‘ouders’  ‘brengen
en ophalen’.
Waarom moet jij zeker meegaan op Zomerkamp?
Je bent de hele dag buiten in het bos. De hele dag wordt er een leuk programma aangeboden. Je zit
met je leeftijdsgenootjes in een ‘dorp’ (groep grote tenten met leeftijdsgenootjes). Natuurlijk
bosrenspelen, speurtochten, kampvuur, disco, zingen en zwemmen. En ’s avonds natuurlijk kletsen en
keten in de tent! Ook is er een gave compleet ingerichte sporthal en zijn er danszalen. Gym en
danslessen worden gegeven door gediplomeerde stafleden van de KNGU. Op Zomerkamp is het altijd
feest!
Kampvoorzieningen:
Het kampterrein bevindt zich midden in het bos. De kinderen slapen (met z’n 10en) in grote tenten.
Een paar tenten bij elkaar noemen we een ‘dorp’. Gegeten wordt er aan grote picknicktafels in het
dorp. Het eten wordt bereid door professionele koks. Op het terrein zijn verder aanwezig: een
amfitheater, een administratie met EHBO-ruimte en ziekenboeg, een toilet- en een douchegebouw.
Meer informatie is te vinden op www.zoka.nl, ook voor een weekindruk!
Inschrijven:
Als u uw kind wilt opgeven voor dit reuze gezellige kamp, vul dan onderstaande strook in + € 20, aanbetaling, en lever dit (in een envelop) uiterlijk 28 maart 2018 in op onderstaand adres.
Sommige weken kunnen erg snel vol zijn. Om te voorkomen dat er geen plaats meer is, willen wij de
inschrijvingen zo vroeg mogelijk binnen hebben, zodat wij plekken kunnen reserveren.
Online inschrijven kan natuurlijk ook. In dat geval gaat u naar www.fitlisse.nl en klikt u op het kopje
Evenementen // Zomerkamp. Daar kunt u het inschrijfformulier ook invullen. U dient de 20 euro
aanbetaling dan te storten op rekeningnummer NL06 RABO 0336 520 204 t.n.v. algemene
gymnastiekvereniging FIT te Lisse met vermelding van de naam van uw kind(eren) en aanbetaling
Zoka 2018.
Na inschrijving krijgt u een mail met daarin een link. Deze link is gekoppeld aan het inschrijfsysteem. U
schrijft uw kind dan direct in, in het systeem van de Zomerkampen.
Voor meer informatie of vragen kun je mailen naar onderstaand mailadres.
De adressen voor het inleveren van onderstaand strookje:
Wilbert Dekker
Jasmijnstraat 13
2165 CB Lisserbroek

(coördinator zomerkampen FIT Lisse)

E-mail: wilbertdekker@fitlisse.nl

Ja, Ik ga mee op Zomerkamp!
(a.u.b. alles omsingelen wat van toepassing is)

Week 7:
Ja, ik ga mee op kamp als Sjoka // Joka // Tika // Mika // Ouka!
Ik ga mee op zomerkamp // gymkamp
Sjoka : 22 t/m 25 augustus 2018
Joka, Tika, Mika, Ouka : 19 t/m 25 augustus 2018
Indien bovenstaande week niet uitkomt kun u er ook voor kiezen een andere week op kamp te
gaan. Leiding van Fit is dan alleen niet zeker. Als uw zoon/of dochter in een andere week op
kamp wil, neem dan contact op met Wilbert.

Mijn naam is ....................................................... Ik ben op kamp ....... jaar

jongen / meisje

Mijn adres is: ......................................................... PC + plaats: …………..…………………
Telefoonnummer: ...................................................
E-mail adres: ……………………………………………………………………………………..
Ja, ik heb interesse om met de kinderen mee te gaan als begeleider:
Naam + telefoonnummer:…………………………………………………………………………

Vergeet niet € 20, - per kind als aanbetaling!
Let op: Bij overmaken van de aanbetaling geld:
De plek wordt pas gereserveerd wanneer het geld op de rekening van Fit staat.

