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Inschrijfformulier voor kampweek van 16 t/m 23 juli 2011 

 
Roepnaam: _____________________________________Jongen / Meisje_____ 

 

Achternaam: ______________________________________________________ 

 

Geboortedatum: _______________________  Leeftijd kind op kamp: _________ 

 

Straat: __________________________________________________________ 

 

Postcode: ___________________ Woonplaats: __________________________ 

 

Telefoon nr: ______________________Mobiel (ouder): _____________________ 

 

Ziektekosten polis nr: ________________________Maatschappij______________ 

 

E-mail adres ouders/verzorgers: _______________________________________ 

 Ja, ik ontvang graag alle informatie & brieven per email.  Dit betekent dat u geen papieren 

            post van ons krijgt. Alle informatie is ook op de website terug te vinden. 
  

 

Naam ouder/verzorger (blokletters): _____________________________________ 

 

Handtekening ouder/verzorger: _________________________________________ 

 
Met deze handtekening geeft u toestemming dat uw kind bovengenoemde week met ons, De Hill-Billies-

Stichting, mee op kamp gaat en dat hij / zij mee mag doen aan alle activiteiten die wij tijdens deze kampweek 

doen, zoals zwemmen, fietsen, (avond)spelletjes in het bos e.d.  

Bij alle aktiviteiten zijn begeleiders van De Hill-Billies-stichting aanwezig. 

Op kamp worden foto’s & filmpjes gemaakt. Deze kunnen gebruikt worden voor promotiedoeleinden. 

 

 

 

 
 

LET OP: Dit 

formulier heeft 

2 kanten 



 

Vragenlijst voor kampweek van 16 t/m 23 juli 2011 
 Dit zijn een aantal algemene vragen. Vlak voor kamp vragen wij u gedetailleerde 

informatie over medicijnen, een dieet e.d. 

 

1 Kan uw kind fietsen?     Ja  /  Redelijk  /  Nee 
 

2 Heeft uw kind een zwemdiploma?   Ja  /  Nee   

     (indien “Nee”, bent u verplicht om uw kind zwembandjes mee te geven) 
 

3 Plast uw kind 's nachts in bed?   Regelmatig  /  Soms  /  Zelden  /  Nee 
 

4 Moet uw kind 's nachts uit bed gehaald  

  worden om te plassen?    Ja  /  Nee 
 

5 Is uw kind vegetariër?    Ja  /  Nee 
 

6 Heeft uw kind last van een allergie?  Ja  /  Nee 
 

Zo ja, welke?________________________________________________ 
 

__________________________________________________________ 

 

7    Heeft uw kind last van wagenziekte Ja  /  Nee 
 

8 Heeft u opmerkingen:________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

Indien er na de inschrijving veranderingen optreden graag nog even doorgeven. 

 

Paraaf ouder/verzorger: ______________ 

 

Voor inschrijvingen, meer informatie of wanneer u vragen heeft kun u emailen of bellen 

met Dave Hogervorst tel. 06 – 156 47 294  

Ook kunt u kijken op www.hill-billies.nl of een email sturen naar info@hill-billies.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De organisatie 

Dave, Jos, Sven & alle vrijwilligers  
 


