
Gouds Vakantie Kinderfeest 
Inschrijfformulier kampjaar 2021 

De zomer lijkt nog ver weg, maar binnen de kortste keren is het einde van het schooljaar weer in zicht. Dit jaar is de 

kampweek van zaterdag 17 juli tot en met vrijdag 23 juli. Dit jaar reizen we af naar Leersum en verblijven we midden 

in de bossen in groepsaccommodatie “de Ginkel”. 

 
Voordat u het formulier invult en opstuurt, zetten we even een aantal zaken op een rijtje, zodat er geen misverstanden 

kunnen ontstaan. Het kampgeld bedraagt in totaal € 120,-. U kunt dit bedrag in twee delen voldoen door eerst het 

inschrijfgeld à € 10,- over te maken en later de rest van het kampgeld.  

 

Het volledige kampgeld moet uiterlijk vóór 1 juni 2021 voldaan zijn. Dit is tevens de uiterste inschrijfdatum. Bij het 

overmaken van het kamp- of inschrijfgeld, graag de naam van het betreffende kind of kinderen vermelden zodat wij 

weten voor welke kinderen de kosten reeds zijn voldaan. De inschrijving van uw kind is pas compleet als u het 

volledige kampgeld heeft voldaan. 

 
Het verzenden van dit formulier verplicht u tot het nakomen van de financiële verplichtingen die voortvloeien uit de 

inschrijving. Inschrijf- en kampgeld kunt u voldoen door het verschuldigde bedrag over te maken naar:  
 

NL36 INGB 0008168130  

t.n.v. Gouds Vakantie Kinderfeest  

o.v.v. de naam van uw kind(eren) 
 

Over u: 
1.1 Naam en voorletters................................................................................................................................................................ 

1.2 Straat en huisnummer……..................................................................................................................................................... 

1.3 Postcode en woonplaats.......................................................................................................................................................... 

1.4 Telefoonnummer..................................................................................................................................................................... 

1.5 E-mailadres …........................................................................................................................................................................ 

Over uw kind: 
2.1 Voornaam............................................................................................................................................................................... 

2.2 Achternaam............................................................................................................................................................................. 

2.3 Geboortedatum........................................................................ 2.4 Geslacht........................       Jongen         Meisje 

2.5 Mijn kind gaat na de zomervakantie naar groep/klas............................................................................................................. 

Ziektekosten verzekering:  
3.1 Naam verzekeraar...................................................................................................................................................................  

3.2 Polisnummer........................................................................................................................................................................... 

3.3 Huisarts................................................................................................................................................................................... 

Gebruik foto’s en video: 
Tijdens de kampweek worden er foto’s en filmpjes gemaakt welke we delen via onze website en facebook pagina om 

u als thuisfront mee te laten genieten van al onze belevenissen.  

 
4.1 Ik geef toestemming óm foto’s en/of video’s waar mijn kind herkenbaar op staat online te plaatsen.......       Ja         Nee 

 

Vervoer: 
Wij verwelkomen u en uw kind graag op de kamp locatie in Leersum. Mocht het niet mogelijk zijn om uw kind zelf te 

brengen en/of op te halen horen we dat graag zodat we op zoek kunnen naar een passende oplossing. 
 

5.1 Ik ben niet in de gelegenheid om mijn kind te brengen in Leersum, graag contact opnemen...................       Ja          Nee   



Gouds Vakantie Kinderfeest                                                                       Tel.: 06-12583870 / 087-7847580  
Postbus 659, 2800 AR Gouda                                                                    E-mail: info@gvk-online.nl 

 

Ook hebben we de volgende extra vragen om nóg beter voor uw kind te kunnen zorgen. In het verleden vergaten 

ouders/verzorgers wel eens per ongeluk een aantal zaken aan de leiding door te geven die voor het welzijn van het 

kind wel van belang zijn. Daarom willen we zo vrij zijn naar een aantal zaken expliciet te vragen. Een aantal zaken 

kunnen voor uw gevoel inbreuk maken op uw privacy of dat van uw kind. In dat geval staat het u vrij om bij die 

vragen in te vullen dat u hierover graag persoonlijk contact heeft met de hoofdleider of veiligheidsfunctionaris. Zij 

zullen met de door u verschafte informatie zorgvuldig omspringen. 

 

Zwemmen:  
6.1 Mijn kind kan/mag zwemmen ....................................       Ja, zonder zwembandjes         Ja, met  zwembandjes          Nee 

6.2 Mijn kind heeft de volgende zwemdiploma’s ....................................................................................................................... 

Medicijnen: 
(Denk aan ritalin, Paracetamol, ventolin, ibuprofen, histamine, menstruatie regulatie middelen ect) 

7.1 Mijn kind gebruikt medicijnen .................................................................................................................        Ja          Nee 

7.2 Naam en categorie medicijnen ............................................................................................................................................... 

7.3 Dosering en tijdstip van inname ............................................................................................................................................ 

Voeding:  
8.1 Mijn kind volgt een bijzonder dieet ..........................................................................................................        Ja         Nee 

8.2 Mijn kind mag de volgende vleesproduct(en) niet .........................................................        rundvlees          varkensvlees 

8.3 Mijn kind mag verder de volgende product(en) niet ............................................................................................................. 

Allergieën:  
9.1 Mijn kind heeft last van allergieën ...........................................................................................................        Ja          Nee 

9.2 Mijn kind is allergisch voor ................................................................................................................................................... 

Verder nog iets?  
Hierbij valt te denken aan kleine ongemakken die niet in het inschrijfformulier genoemd zijn, zoals zindelijkheid, 

wagenziekte of heimwee. Het zijn vaak kleine ongemakken waar wij prima mee om kunnen gaan, maar het is wel zo 

prettig wanneer we soms een beetje extra voor uw kind kunnen betekenen. Is er diagnose voor bijvoorbeeld ADHD, 

ADD, PDD-NOS ect. (mogelijke nemen we in dit geval contact met u op, om samen met u te bekijken hoe we uw kind 

het beste kunnen begeleiden tijdens de kampweek) 

 
10.1 ..............................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................... 

Ondertekening:  
    Ik ben beslissingsbevoegd voor dit kind        Handtekening ................................................................  

    Ik ben bereikbaar tijdens de kampweek                      Plaats en datum .............................................................  

    Ik ontvang graag een factuur van het GVK  

    Ik wil de volgende brieven graag per e-mail ontvangen 

U kunt van ons twee weken voor vertrek een brief verwachten met daarin onder meer de details voor het vertrek, een 

'boodschappenlijstje' en nuttige informatie voor de thuisblijvers. Deze informatie kunt u ook vinden op onze website 

onder het kopje 'informatie'.  

Namens het hele team bedanken wij u alvast voor het in ons gestelde vertrouwen. In ieder geval rekenen wij op een 

onbezorgde week vakantiepret voor uw kind(eren) en een behouden thuiskomst. 


