
 

  

Wij gaan op Zomerkamp, ga je mee?!  
 
Hallo allemaal! 
 
Ook in 2019 gaat onze vereniging weer mee op zomerkamp, welke georganiseerd worden 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 2019 is: Zomerkampen op z’n kop!!! 
 
Zomerkamp is de leukste week van de zomer voor alle kinderen van 6 t/m 18 jaar. Het maakt niet uit 
of je wel of niet op turnen, dansen of freerunning zit. Je kan dus op kamp samen met al je vriendjes en 
vriendinnetjes. Op Zomerkamp beleef je samen een heel groot avontuur. Gezellig met z'n allen slapen 
en keten in een grote tent. Voor elke leeftijdsgroep is er een gaaf programma. Voor de jongste heerlijk 
de hele dag actief buiten spelen met speurtochten, verstoppertje, kampvuur, zwemmen en liedjes 
zingen. Voor de ouderen natuurlijk ook een nachtprogramma, bezoek aan de stad en uit je dak gaan in 
de disco. 

Ben je 8 jaar of ouder en ben je gek op gymmen, dansen of freerunning? Dan kun je je opgeven voor 
extra gym-, dans- of freeruntrainingen. Je gaat dan tijdens de week niet alleen leuke spelletjes doen, 
maar gaat ook nog eens elke dag de turnhal of dansstudio in. Als het weer het toelaat, freerunnen we 
ook buiten in het bos.  

Ben je 6 - 8 jaar? Dan mag je een halve week op kamp als Sjoka 
Ben je 8 - 10 jaar? Dan mag je een hele week op kamp als Joka 
Ben je 10-12 jaar? Dan mag je een hele week op kamp als Tika 
Ben je 13-15 jaar en heb je de brugklas afgerond? Dan mag je een hele week op kamp als Mika 
Ben je 16-18 jaar? Dan mag je een hele week op kamp als Ouka 

Ben je benieuwd naar wat je in een week Zomerkamp doet?  

 De week begint natuurlijk met leuke kennismakingsspelletjes, zodat je meteen nieuwe 
kinderen leert kennen.  

 Je doet verschillende spellen in het bos. Bijvoorbeeld levend kwartet of een smokkelspel 
 Op kamp spelen we graag met water 
 Er wordt heel veel gegymd, gedanst, geknutseld en gezongen 
 We gaan een dag met alle kinderen naar het zwembad 
 De Mika’s en de Ouka’s gaan een dagje de stad in 
 Alle kinderen gaan een avond naar de disco 
 De Ouka’s blijven zelfs een nachtje slapen in de disco  
 Er wordt veel gelachen in de tenten tot in de late uurtjes 

  

Jouw tent hoort op het kampterrein bij een tentendorp. In dit dorp slaap je de hele week met allemaal 
leeftijdsgenoten. Ook heeft elke tent zijn eigen tentleiding. Deze leiding zorgt er voor dat je een te 
gekke week gaat beleven! Meestal ken je je tentleiding al van de gym- of dansvereniging.  



 

  

De week waarin Fit meegaat is: 
Week 4:  28 juli – 3 augustus 2019  zomerkamp – gymkamp 
  Sjoka’s: 31 juli – 3 augustus 2019 
 
Uiteraard is het ook mogelijk om een andere week op kamp te gaan, echter is leiding van Fit dan niet 
gegarandeerd. Een week kamp begint op zondag en eindigt op zaterdag. Uitzondering zijn de sjoka’s: 
zij blijven maar een halve week en bovendien kunnen zijn alleen maar gewoon zomerkamp doen. Zij 
komen op woensdag en blij ook op zaterdag. Bij de sjoka’s slaapt de leiding bovendien in de tent.  
 

Kosten 2019 
(Als lid van Fit betaal je de KNGU-ledenprijs) 
 
Leeftijdsgroep      KNGU-leden  Niet KNGU-leden 
 
Sjoka (halve week)    €90,-   €108,- 
    
Joka/Tika/Mika/Ouka - Zomerkamp  €170,-   €204,- 
    
Joka/Tika/Mika/Ouka - Gymkamp  €202,50  236,50  
 
Ook wordt er vanaf dit jaar standaard een leidingbijdrage van €20,- gerekend. Als achteraf blijkt dat er 
voldoende leiding geleverd is, wordt dit terugbetaald. Als de kinderen meegaan in de week waarin Fit 
meegaat, is dit waarschijnlijk het geval en wordt de leidingbijdrage teruggegeven. 
 

Inschrijven 
 
Als u uw kind wilt opgeven voor dit reuze gezellige kamp, vul dan het inschrijfformulier op onze site in. 
Dat kan op https://fitlisse.nl/evenementen/zomerkamp/ 
 
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. 
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.  
 
Let op: de betalingen lopen sinds dit jaar direct via de KNGU en daarbij horen de volgende 
annuleringsafspraken: 
 

 Tot 8 weken voor startdatum kamp: €20,- annuleringskosten 

 Tussen 8 en 4 weken voor startdatum kamp: 50% annuleringskosten 

 Binnen 4 weken voor startdatum kamp: volledig bedrag verschuldigd 
 
Meer informatie over het kamp kan je vinden op https://www.zoka.nl/ en 
https://www.facebook.com/KNGUzomerkampen/ voor een sfeerimpressie en foto’s . 
 
Voor vragen kan je mailen naar wilbertdekker@fitlisse.nl 
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