
 

Inschrijfformulier jeugdkamp 2021 

Beste ouders/verzorgers van onze jeugdspelers,  

Het traditionele JEUGDKAMP komt er weer aan!! We zijn blij dat we er wat moois van kunnen gaan maken, trots 

op het programma wat we hebben bedacht, ook al is het niet met een overnachting. 
  
Datum: zaterdag 3 en zondag 4 juli   

 
Kosten: €30,- voor een tweedaags verzorgd programma met sport, spel, feestelijke barbecue, catering en een 
gaaf  kamp-shirt. Maar bovenal: een héél gaaf  weekeinde!!  
 

Voor wie: Inschrijven is mogelijk voor jeugdleden geboren in of  na 2007  |  LET OP: max. 50 kinderen !!! 
 
Programma, bij droog weer: 

• Zaterdag, start 10.00 uur, Delf land college 
o Basketbal Clinic door Aleksander Lukic; zeer ervaren jeugdtrainer bij RoBa en de BAR (Basketb all 

Academy Rotterdam) en ex-eredivisiespeler.  
o Spel in de zaal. 

• Zaterdagavond 17.30 barbecue bij het Delf land college.  
• Zaterdagavond 19.30 – 21.30, Delf tse Hout 

o Na de barbecue naar de Delf tse Hout, voor kinderen zonder f iets wordt vervoer per auto geregeld. 
o Kinderen kunnen in de Delf tse Hout om 21.30 uur opgehaald worden, de verzamelplek is de 

parkeerplaats bij windsurfvereniging Plané, Bospad 1, 2616 LW Delf t.  
• Zondag, start 10.00, Delf land college 

o Toernooi 
o Kinderen kunnen na de lunch om 14.00 worden opgehaald. 

Programma, bij nat weer: 
Het programma wordt bij nat weer ingekort. Het spel in de Delf tse Hout gaat dan niet door. Kinderen blijven wel 
eten op het Delf land College. Het programma eindigt dan om 19.30. U moet er dus rekening mee houden dat u uw 

kind dan komt ophalen bij het Delf land College.  
 
Let op: De kleedkamers kunnen nog niet gebruikt worden, zoals de corona regels nu zijn. Uw kind wordt daarom 

om 10.00 in tenue verwacht in de zaal en moet extra kleren meenemen voor na de clinic. Neem ook  een extra 
wit/licht shirtje mee voor wedstrijdjes.  
 

Inschrijving kan TOT UITERLIJK 22 juni door het formulier in te vullen en (bij voorkeur) via mail te sturen naar  

jeugdkampDAS@gmail.com of in te leveren bij Anita Strampraat, Eveliene Veldhuizen of  Edward van Ruiven. In 

geval van aanmelden per mail, zal de aanmelding worden bevestigd. De inschrijving is afgerond als het 
ondertekende inschrijf formulier én het inschrijfgeld zijn ontvangen. Anders dan voorgaande jaren zien wij af  van 
automatische incasso. U bent zelf  verantwoordelijk om het verschuldigde bedrag over te maken.  
Het verschuldigde bedrag à € 30,- (per kind) kunt u overmaken op  NL97 INGB 000 313 9910 t.n.v. Delf tse 
Basketbalvereniging DAS te Delf t o.v.v. “Jeugdkamp 2021: <voor/achternaam kind(eren)>”.  
Annulerings-/restitutieregeling: tot 18 juni: 100% restitutie | 18-30 juni: 50% | van 30 juni tot 3 juli: nihil 

 
Betaalt het gemeentefonds altijd voor u de jaarlijkse contributie van de basketbalvereniging? Dan kunnen 
zij misschien ook het kamp voor uw kind betalen! Neem dan contact op met uw gemeente. Als u dat niet lukt, kan 
de organisatie van het kamp u wellicht verder helpen. Wij denken dan graag mee! 

 
VRIJWARING - Ondanks dat de organisatie al het mogelijke zal doen om letsel te voorkomen, kunnen we daar helaas geen garantie 
voor geven. Er zullen spelletjes gespeeld worden en er wordt een basketball-clinic georganiseerd. De kans op blessures is – net als 
bij reguliere trainingen en wedstrijden – aanwezig. U bent zelf verantwoordelijk voor een adequate ziektekostenverzekering. 
 

Met vriendelijke groet, 
Edward van Ruiven  
Organisatie Jeugdkamp DAS  |  jeugdkampDAS@gmail.com  |  06 – 5384.5362 

 
 

             Z.O.Z. 
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OUDERS /VERZORGERS: DOE MEE!!! 

We zijn op zoek naar ouders / verzorgers die het leuk vinden om te helpen met het vervoer van 
het Delfland College naar de Delftse Hout. Als u mee wilt eten bij de barbecue en een aantal 
kinderen kan vervoeren in uw auto of mee kan fietsen met kinderen, is dat meteen een mooie 

gelegenheid om vrijwilligers en bestuur van de vereniging te ontmoeten. U betaalt niet voor 
mee-eten bij de barbecue, dat betaalt de vereniging! 

 

Voor- en achternaam deelnemer:  
 
Adres    : 
Postcode/woonplaats :  

 
Naam en e-mail 1 : 
Naam en e-mail 2 : 
 

Telefoonnummer-1 : 
Telefoonnummer-2 : 
dit /deze telefoonnummer(s) moet(en) gebruikt kunnen worden in geval van calamiteiten, dus bij voorkeur mobiele nummers 
 
Geboortedatum  : 
Team (seizoen 20/21) : 
Maat T-shirt  : XS S  M  L XL     (tbv bestellen kampshirt) 
 
Doet u als ouder / verzorger ook graag mee? Komt u helpen met vervoer en mee-eten bij de barbecue? 
Naam: … 
Ik eet wel/niet mee 
Ik kan …….kinderen meenemen in mijn auto  /  ik kan met … kinderen f ietsen naar Delf tse Hout  

 
Bijzonderheden (medisch, dieet, etc.) 
1/ 
2/ 
3/ 
 

Ziektekostenverzekeraar*:      Polis- of  Relatienummer*: 
__________________________________________________________________________________________________________________  
 
Naam ouder/verzorger  : 
 
Handtekening   :     Datum: 
 

 

Publicatie  
Tenzij u het expliciet aangeef t, gaat u akkoord met het publiceren van foto’s en/of clipjes van het jeugdkamp op de 

site van DAS.  

□ Bezwaar tegen publicatie DAS-site 

 
 
Door dit formulier te ondertekenen ga ik akkoord met bovenstaande voorwaarden en de deelname van mijn kind aan het jeugdkamp.  

 

FOTOSPEL en WEDSTRIJD 
Alle kinderen worden gevraagd vooraf een leuke foto in te sturen. Maak een foto van iets wat 

jou doet denken aan basketbal / iets wat te maken heeft met basketbal. De foto stuur je uiterlijk 
27 juni in naar jeugdkampDAS@gmail.com, met vermelding van jouw naam. 
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