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Aankondiging ATB Team X-Treme Jeugdkamp (12-plus) 

 

Ook dit jaar staat er weer een Jeugdkamp (12-plus) gepland van 14 t/m 16 oktober.  

 

Wie                    Jeugd vanaf 12 jaar! 

Wat   Biken en out/indoor activiteit 

Waar            Limburg 

 

De keuze voor dit jaar is gevallen op Sittard in Limburg. We overnachten dit jaar niet in een 

jeugdherberg, maar op het Watersley Sports & Talent Park! Naast een mooi trainingsparcours, 

waar profs als Milan Vader regelmatig te vinden zijn, liggen er in de regio prachtige routes. 

Verder zal er dit weekend weer tijd gereserveerd worden voor een leuke activiteit en staat lol 

maken met stip op 1. 

 

De kosten voor dit weekend zullen net als afgelopen jaar €90 bedragen.  

 

De inschrijving voor het kamp loopt tot 18 juni en gaat d.m.v. het VOLLEDIG invullen en toesturen 

van het inschrijvings-/machtigingdsformulier naar johanoosterhuis@zeelandnet.nl 

Daarnaast beschikken wij graag over een kopie van een ID-bewijs en Zorgpas van alle 

deelnemers. 

 

Het volledige programma met alle info wordt eind juni bekend gemaakt d.m.v. een mail. 

Bij vragen kun je contact opnemen via het bovenstaande emailadres. 

 

Met sportieve groet, 

 

Johan Oosterhuis 
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Aanmelding X-Treme jeugdkamp 12-plus 14 t/m 16 oktober 2017 
 
Ik ga mee op het jeugdkamp: 

Naam: 

Adres + huisnummer: 

Postcode:     Woonplaats: 

Telefoonnummer:    e-mail: 

 
Tijdens het kamp zijn mijn ouders/verzorgers bereikbaar op het (de) onderstaande telefoonnummer(s): 

Naam/Nummer: 

Naam/Nummer: 

Naam/Nummer: 

 
Eventuele aandachtspunten voor de begeleiding: 

Medicijnen: 

Allergieën: 

 
Andere zaken die de begeleiders moeten weten: 

Verzekeringsmaatschappij: 

Verzekeringsnummer: 

 
Ook willen wij jullie vragen een kopie van het identiteitsbewijs en de zorgpas te verzorgen! 
 
Ouder/verzorgers graag onderstaande machtiging voor de incasso van de deelnamekosten volledig invullen. 

 

Naam incassant     : Zeeuwse mountainbike vereniging X-Treme 
Adres incassant     : Jan Delstlaan 2 
Postcode incassant    : 4326 AH    Woonplaats incassant : Noordwelle 
Land incassant*     : Nederland   Incassant ID          : NL98ZZZ403113020000 
Kenmerk machtiging  : Jeugdkamp 
 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Zeeuwse mountainbike vereniging X-Treme om een eenmalige incasso-
opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens deelname jeugdkamp en uw bank om eenmalig een 
bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Zeeuwse mountainbike vereniging X-Treme. 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw 
bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 

 Naam          : …………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

Adres          : ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

Postcode         : ………..……………….. Woonplaats : ………..……………….…………….…………….………………................................................ 

Land*          : ……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Rekeningnummer [IBAN] : ………..…………………………………………….. Bank Identificatie [BIC]** :…..………………….............................. 

 Plaats en datum                : …..………………….…..………………………………………………….. Handtekening 

 

*Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gevraagd of ingevuld te worden. 

**Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer 

http://www.teamx-treme.nl/

