GYMNOVAKAMP 2019
14-15-16 JUNI 2019 – GROEPSACCOMMODATIE ‘T KRAANVEN

ALLES OP EEN RIJ

ALGEMEEN

Wie: Leden vanaf 8 jaar.
Wat: Gymnovakamp 2019.
Waar: Groepsaccommodatie
’t Kraanven te Loon op Zand.
Wanneer: 14-15-16 juni 2019.
Hoe: Met de bus heen en terug.
Kosten: €63,50 (incl. korting)
€68,50 (excl. korting)
€31,00 (assistent-trainer)

Dit jaar organiseert Gymnova weer een ontzettend leuk kamp!
Het kamp vindt dit jaar weer plaats in Loon op Zand, hier zullen
wij net als vorig jaar in groepsaccommodatie ’t Kraanven
verblijven.
Deze accommodatie heeft een enorme speelhal, meerdere grote
sportvelden en een privébos waar wij uiteraard veel gebruik van
zullen maken. Hier zullen wij verschillende spannende sport- en
samenwerkingsspellen spelen. De tumblingbaan zal ook meegaan
op het kamp om hierop te turnen!

VOORGAANDE JAREN

Iedereen die al eens mee is geweest, zal het erover eens zijn, dat
het een erg leuk en gezellig kamp is!

Bent u benieuwd hoe ons kamp er
globaal uit zal zien?
Neem een kijkje op onze website
voor alle foto’s en filmpjes van
voorgaande jaren!
www.gymnovagym.nl/fotos-e-d

VERTREK
Vrijdagmiddag vertrekken wij rond
17.00 uur met de bus vanaf het
Fluitpolderplein te Leidschendam.
Zondag verwachten wij rond 16.30
uur terug te zijn.

VRAGEN?
U kunt altijd contact opnemen
met Wouter Lorinser via
wouter@gymnovagym.nl

Om deel te mogen nemen moet je op het moment van het kamp
8 jaar of ouder zijn. Of je nu 8 jaar bent, of 16 jaar, het belooft
voor iedereen een gaaf kamp te worden!

INSCHRIJVEN EN BETALEN
Om uw zoon en/of dochter in te schrijven gaat u naar:
Gymnovagym.nl hier volgt u alle stappen bij het kopje: “Kamp”.
De inschrijving is pas voltooid na betaling. Het is mogelijk om in
termijnen te betalen (Neem hiervoor contact op met Wouter
Lorinser). Ooievaarspassen zijn niet geldig.
Kosten: €63,50 als er vóór 19 april a.s. ingeschreven en betaald is.
Na 19 april betaalt u €68,50. Assistent-trainers betalen €31,00.
Gelieve het totaalbedrag te voldoen op de rekening van Gymnova
Gymnastiek: NL31 INGB 0001 8263 60
o.v.v. Voor + Achternaam deelnemer.
Om teleurstellingen te voorkomen raden wij aan om je snel in te
schrijven! VOL=VOL
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