
Avonturiers opgelet! 

Ga mee met de Dojo op jungle safari 
 

Vanaf zaterdagochtend 6 juli 9.30 uur tot en met zondagochtend 7 juli 

12.00 uur zullen we weer onze tenten opslaan op het atletiekveld van Trias in 

Heiloo.  

Dit jaar is het thema: Met de Dojo op jungle safari 
 

Het kamp is bedoeld voor al onze jeugdleden, dus voor alle nunchakuka’s, 

taekwondoka’s, karateka’s en judoka’s. Trouwe kampgangers weten wat er 

ongeveer gaat gebeuren.  

Als je voor het eerst mee doet is het een hele ervaring maar samen met een 

vriendje of vriendinnetje wordt het een gaaf weekend.  

De jeugd van 7 tot 16 jaar mag blijven slapen op het veld. Wij hebben een 

nachtwacht die de hele nacht waakt over onze lieve kindertjes. 

Op zaterdagochtend zet iedereen zijn eigen tentje op vóór 9.30 uur, waarna je 

met een vaste groep met 2 leiders een sportdag gaat doen.  

 ‘s Avonds een gezellige avond met een BBQ en speurtocht en op zondag na de 

warming up gaan we nog een aantal activiteiten doen. Om 11:30 uur zullen we alles 

afbreken en vermoeid maar voldaan weer naar huis gaan. 

 

Vind je dit te spannend of ben je nog geen 7 jaar dan kun je ook alleen met de 

sportdag doen. Deze is voor de jeugd vanaf 4 jaar. De sportdag begint om 09.30 

uur en duurt tot ca. 16.00 uur.  

 

Base kamp hulp gezocht: 

Een kamp als dit kan niet slagen zonder hulp van enthousiaste ouders.  

We doen daarom ook een beroep op de ouders om te helpen bij diverse 

activiteiten zoals bijv. de catering, figureren bij de speurtocht en hulp bij 

spelletjes op de sportdag. 

De stralende vermoeide oogjes aan het eind van het kamp geven ontzettend veel 

voldoening.  

Dus meld je massaal aan dan wordt het dit jaar wederom vet gaaf!  

 

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op onze website www.dojotloo.nl voor nadere 

informatie. Hier vind je niet alleen de inschrijfformulieren voor het hele kamp en 

de sportdag op zaterdag maar tevens een inschrijfformulier voor hulp. Uiteraard 

kun je je ook online inschrijven.  

 

Lever de formulieren massaal in dan wordt het ook dit jaar weer een succes. 

 

Belangrijk: In verband met de indeling van de teams en het plannen van de 

organisatie vragen wij u om uiterlijk 1juni in te schrijven. 
 

De Safari Rangers  

(Dojokamp commissie)                      

http://www.dojotloo.nl/


 

 

Inschrijfformulier DOJOKAMP 2019 

 
 

Hierbij schrijf ik mijn kind in voor: 
 

 Het hele Dojokamp, kosten € 25,00 (excl. ontbijt zaterdag) 
 van zaterdag 6 juli vanaf 09.30 uur t/m zondag 7 juli 12.00  

 

 Alleen de sportdag, kosten € 15,00 (excl. ontbijt, incl. lunch) 
op zaterdag 6 juli, van 09:30 uur tot ca. 16:00 uur 

 

 Gaarne duidelijk en in blokletters invullen 

Voornaam    

Achternaam  

Jongen of Meisje  

Geboortedatum  

Sport  

Mobiele nummers ouders Dit 

telefoonnummer zullen wij gebruiken indien er 

iets aan de hand is met (1 van) uw kind(eren). 

Wij zien graag dat u als ouder/verzorger 

gedurende het zomerkamp op dit nummer 

bereikbaar bent. 

 

Telefoonnummer b.g.g. Mocht u 

onverhoopt toch niet bereikbaar zijn, zullen 

wij gebruik maken van dit alternatieve 

telefoonnummer 

 

Email adres, Op dit e-mailadres wordt u 

op de hoogte gehouden 
 

In bezit van zwemdiploma, dit 

geldt alleen voor de kamp kinderen 
 

Naam huisarts + tel nr    

Medicijnen / Allergie 
 

 

 

 

 

 

• Indien het kamp door slecht weer geen verdere doorgang kan vinden, zijn wij genoodzaakt 

de reeds gemaakt kosten te verrekenen bij restitutie.  
 
De leden die aan het hele kamp meedoen dienen voor een eigen tent te zorgen of zelf iemand te 

zoeken bij wie men in de tent kan slapen. De organisatie deelt de tenten NIET in. 
Tenten kunnen vanaf 08:30 worden opgebouwd. 

 

 

 

 



Betaling:  

Hier kunt u aangeven op welke wijze u het inschrijfgeld wilt betalen. Bij voorkeur 

incasseren wij het inschrijfgeld van hetzelfde bankrekeningnummer als wat 

gebruikt wordt voor de inning van de contributie.  
 

 Hierbij geef ik toestemming om het inschrijfgeld af te schrijven van 

het rekeningnummer zoals bekend bij de vereniging voor de 

automatisch incasso van de contributie  

 Ik maak het bedrag zelf over op IBAN NL64RABO0120505592 t.n.v. 

Sportvereniging Dojo 't Loo te Heiloo onder vermelding van Dojo kamp 

 Ik meld mijn kind(eren) aan als deelnemer(s) aan het Dojo kamp en heb 

kennis genomen van de Privacyverklaring van het Dojo kamp. Ik weet 

dat er tijdens het kamp foto’s van mijn kind gemaakt kunnen worden en 

dat deze gepubliceerd worden op www.dojotloo.nl/dojokamp en dat ik – 

indien ik hier bezwaar tegen heb – dit kenbaar kan maken door een mail 

te sturen aan dojokamp@dojotloo.nl 
 

 

 

 
  



 

Aanmeldformulier hulpouder DOJOKAMP 2019 
 

 

Hierbij meld ik mij aan als hulpouder voor het Dojo kamp 2019 dat wordt 

gehouden van zaterdag 6 juli t/m zondag 7 juli 2019 bij Atletiek vereniging 

Trias, Maalwater 1, Heiloo. 

 

Om het kamp tot een succes te maken, hebben wij hulp nodig. Rondom het kamp 

zijn er vele kleine en grote klussen die gedaan moeten worden. Alle hulp is 

welkom en het is ook ontzettend leuk om een steentje bij te dragen. Je leert 

andere ouders kennen en de kinderen waarmee uw kind wekelijks in contact komt. 

U moet rekenen op ongeveer vier uur. Als u hebt aangegeven in welke periode wij 

op uw aanwezigheid kunnen rekenen nemen wij tijdig contact met u op om te 

overleggen waar wij u in kunnen zetten. Alvast bedankt! 

Naam  

Ouder van  

Telefoonnummer  

Email adres  

 

Catering, de catering bestaat uit verschillende onderdelen; broodjes smeren, drankjes schenken, eten en 

drinken rondbrengen, kleedkamers schoonmaken, toiletten schoonmaken, barbediening. 
 zaterdag 09.30- 14.00 uur  

 zaterdag  14.00- 18.00 uur   

 zaterdag  18.00- 22.30 uur  

 zondag  07.30- 11.30 uur   

Sport- en spel dag 

 zaterdag 08.00- 10.00 uur opbouw 

 zaterdag 09.30- 13.00 uur spelbegeleiding 

 zaterdag 13.00- 16.00 uur spelbegeleiding 

Speurtocht, helpen bij de speurtocht, o.a. figureren bij de diverse onderdelen.  

 Zaterdag 18.00 - 22.30 uur 

Zondagochtend programma, begeleiden bij de activiteiten.  

 Zondag 08.30 - 12.00 uur 

EHBO, hulp verlenen bij ongelukjes.  

 sport- en spel dag zaterdag 9.00- 13.00 uur  

 sport- en spel dag zaterdag 13.00- 16.00 uur 

 zaterdagavond 18.00- 22.30 uur  

 zondagochtend 09.00-12.00 uur 

Nachtwacht, helpen als nachtwacht In de nacht van zaterdag 6 juli op zondag 7 juli.  

 Zaterdagnacht  

Opruimen aan het einde van het kamp, schoonmaken, afbreken en opruimen.  

 Zondagochtend vanaf 11.00 uur 

Sponsoring, kan zowel financieel als in de vorm van materialen, wij zullen contact met u opnemen voor de 

nadere invulling 

 Ik zou graag het Dojokamp willen sponsoren in de vorm van: 

 ………………………………………………………………….. 


