
Inschrijfformulier kamp 2020 

Het geld overmaken en het getekende formulier inleveren vóór 30 mei 

 

 

Uno-Animo Kampweekend 2020 

 

Ook dit jaar organiseren wij weer een super gaaf kamp voor alle leden die op dat moment 8 jaar of 

ouder zijn. Op kamp gaan we leuke spellen doen in de bossen, op de kamplocatie en in het dorp. 

Ook is er natuurlijk genoeg tijd om lekker te kletsen en spelen met je vriendjes en vriendinnetjes en 

bovenal gaan we gewoon veel plezier maken. Dus voor jong en oud is er genoeg leuks te doen! Wil je 

een idee krijgen van wat een kamp allemaal inhoudt? Kijk dan bij de foto’s op onze website 

www.uno-animo.nl. 

Het kamp is van vrijdag 11 september t/m zondag 13 september. De kosten hiervoor zijn €32,50 per 

deelnemer. Dit dient te worden overgemaakt op het rekeningnummer van Uno-Animo, NL23 RABO 

0134 1997 23, onder vermelding van “Kamp en de voor- en achternaam van het kind”, bijvoorbeeld 

“Kamp - Zoe van de Ven”.  

Een inschrijving is pas definitief wanneer dit inschrijfformulier (op de achterkant) is ingeleverd bij de 

eigen leiding en het bedrag is overgemaakt. Er kan maar één kind per formulier worden ingevuld. De 

uiterlijke inschrijf- en betaaldatum is 29 mei 2020. 

Let op! In verband met de grootte van de locatie, zit er een grens aan het maximaal aantal 

deelnemers. 

Heb je nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met het secretariaat via het e-mailadres 

Secretariaat@uno-animo.nl.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.uno-animo.nl/
mailto:Secretariaat@uno-animo.nl


Inschrijfformulier kamp 2020 
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Voor de administratie: 

Naam rekeninghouder: 

Rekeningnummer:  

Naam lid: 

Geboortedatum: 

Naam leiding: 

Tijdens het kamp zijn de ouders bereikbaar op: 

Straatnaam:        Huisnummer: 

Postcode:    Plaats: 

Telefoonnummer(s): 

Bij welke maatschappij is uw kind verzekerd tegen ziektekosten/ongevallen? 

Maatschappij: 

Polisnummer: 

Naam huisarts en telefoonnummer: 

Gebruikt uw kind medicijnen: ja / nee 

Zo ja, hoe vaak in te nemen en wanneer: 

Moet uw kind ’s nachts uit bed gehaald worden om naar de wc te gaan: ja / nee 

Verdere bijzonderheden (allergie, dingen die uw kind echt niet lust, e.d.): 
 
 
Er is via Uno-Animo géén collectieve reisverzekering afgesloten. Neem geen kostbare spullen mee! 
 
Natuurlijk hopen wij dat er geen ongeluk gebeurt op het kamp. Mocht dit wel zo zijn en we kunnen u 

niet bereiken, dan moeten we misschien een beslissing nemen. Daarom vragen we u het volgende te 

ondertekenen. 

 

Hierbij verklaren wij dat wij als ouders aansprakelijk blijven voor onze zoon/dochter. De leiding 

van Uno-Animo heeft toestemming om, indien nodig, beslissingen te nemen. 

Handtekening ouders: 

 

 

 


