
 
 
Nacht van de IJsselvogels Commissie  
p/a Patrick van der Ham 
 Rietgors 7  
 22841 RS Moordrecht 
 tel.: 06-27260758 
   
 
 
 
         Mei 2015 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Op 5 en 6 juni 2015 organiseert korfbal vereniging IJsselvogels de “Nacht van de IJsselvogels” voor 
de E en F teams. Het worden twee leuke dagen met een gezellige overnachting in de Verlenging. De 
Nacht van de IJsselvogels is van vrijdag 16.30/17.00 uur tot zaterdag 12.00 uur. 
 
 
* inschrijving en betaling:U kunt uw kind opgeven door invulling van bijgaand inschrijfformulier. Deze 

kan ingeleverd worden op bovenstaand adres samen met een envelop met 
inschrijfgeld. De kosten voor de “Nacht van de IJsselvogels” bedragen €10,00. 
Inschrijven kan tot 22 mei 2015. 

 
* aanvangstijd: We verzamelen vrijdag 5 juni tussen 16.30 en 17.00 uur in het clubhuis “De 

Verlenging”. Waarna de officiële opening zal zijn. 
  
* bagage: De bagage kunnen de kinderen bij aankomst achter laten in de kleedkamers.  
 
* zakgeld: Zakgeld is niet nodig, wij zorgen voor eten en drinken. Het is verstandig geen  

waarde volle spullen mee te nemen. 
  
* medicijnen: Eventuele medicijnen kunt u op vrijdag 5 juni a.s. inleveren bij Russell 

Senden. 
 
 * beddengoed: We slapen in het clubgebouw “De Verlenging”. De kinderen dienen zelf een 

luchtbed, slaapzak of dekbed of dekens met laken, een kussen en een sloop 
mee te nemen. 

 
* mobiele telefoons: Het is niet toegestaan om mobiele telefoons mee te nemen. Ukunt ons 

bereiken op bovenstaand telefoonnummer. 
 
* wat meenemen: Wij hebben alvast een lijst samen gesteld met spullen om mee te nemen, 

afgestemd op de geplande activiteiten. 
 

 Warme kleding 

 Korte broek 

 T-shirts 

 Sokken 

 2 paar schoenen (gymschoenen) 

 zwemkleding 

 2 handdoeken 

 toiletartikelen 

 slaapzak of dekbed met dekbedhoes 

 kussensloop  

 hoeslaken 

 kussen 

 luchtbed 

 zaklamp 



 
 
 
* Eindtijd: Op zaterdag 6 juni is om 12.00 uur de officiële afsluiting.  
 
* kampleiding: Deze bestaat uit: Dirk Rijneveld, Russell Senden en Patrick van der Ham(06-

27260758) 
 
  
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Nacht van de IJsselvogels Commissie 
 



 
INSCHRIJFFORMULIER  Nacht van de IJsselvogels 2015 
 
De Verlenging 5 t/m 6 juni 2015 
 
Deelnemer/deelneemster 
 
 
Naam.............................................................................………………………………………………………  
 
Adres......................................................................................................................................................... 
 
Postcode en  woonplaats…....................................................................................................................... 
 
Tel.nummer................................................................................................................................................ 
 
Tel.num mobiel ouder......................................................................................................................... 
 
Gegevens 
 
Bijzonderheden, waarmee rekening moet worden gehouden (bijvoorbeeld gebruik medicijnen, 
allergie). 
 
................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................. 
 
We zoeken nog vrijwilligers voor de vrijdag om pannenkoeken thuis te bakken. Warm zijn ze het 

lekkers, maar de dag ervoor bakken kan ook dan warmen we ze op in de 
magnetron. Kunt u een pak pannekoeken mix voor ons bakken?0 ja  0 nee 

 
 
Heeft uw kind een zwemdiploma?    0 ja  0 nee 
Zo nee, mag uw kind dan ‘in het diepe’ zwemmen?  0 ja  0 nee 
 
Eventuele opmerkingen 
 
................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................. 
 
Door ondertekening gaat u akkoord met bovenstaande. 
 
....................... (datum)  
…………………………..(naam ouder) 
 
 
....................................... (handtekening) 
 
 
Dit formulier met inschrijfgeld ad.€ 10,00 kunt u door de brievenbus doen bij Patrick van der Ham, 

Rietgors 7, 2841 RS Moordrecht.(06-27260758) 
 
 


