
Roeikamp 2019 
  
Beste jeugdleden en ouders/verzorgers,  
Zoals ieder jaar organiseert het Jeugdbestuur van Roeivereniging Naarden traditiegetrouw 
het ‘Jeugd Roeikamp’. Het kamp zal dit jaar plaats vinden in de eerste week van de 
basisschoolvakantie, van zondag  14 juli t/m vrijdag 19 juli. We gaan dit jaar naar Dronten, 
daar zijn wij al een aantal keer naar toe geweest en hier gaan wij ook dit jaar weer met veel 
plezier naartoe. Net zoals voorgaande jaren gaan we hier weer met de auto naar toe. 
Daarom zullen er dit jaar ouders nodig zijn om de bagage en kinderen heen en terug te 
rijden. Dit betekent dat wij alle kinderen mét bagage op zondag 14 juli om 11:00 op de roei 
verwachten. Hiervandaan gaan we met z’n allen naar Dronten toe.   
Leden in de leeftijd van 10 tot en met 16 jaar zijn van harte welkom om met ons in Dronten 
deel te nemen aan talloze speurtochten, nachtelijke spelletjes en spetterende roeitochten! 
Zoals hierboven genoemd zijn we er dit jaar in geslaagd om de fantastische locatie in 
Dronten te huren.   
 
Voor nieuwe jeugdleden is dit kamp vooral leuk, omdat zij in deze week alle andere 
jeugdleden nog veel beter leren kennen en ze ook nog eens op een leuke manier beter leren 
roeien. Om deel te nemen aan het kamp is geen roei-ervaring nodig, maar wel is het 
belangrijk dat je in het bezit bent van een zwemdiploma.  
We hebben dit jaar de capaciteit om 35 enthousiaste jeugdleden mee te nemen op kamp.   
Let op: vol = vol! Als het kamp vol is, zullen we degene die zich nog inschrijven dit laten 
weten en op de wachtlijst zetten. Mocht er dan nog iemand afvallen en sta jij bovenaan de 
lijst, dan krijg je dat zo snel mogelijk te horen.  
 
Heb je zin om in de zomervakantie een week met het jeugdbestuur mee op kamp te gaan? 
Vul dan het bijgevoegde inschrijfformulier in en stuur deze zo snel mogelijk op of breng deze 
langs, vóór 1 april 2019, bij (let op: inleveren kan pas vanaf vrijdag 1 maart!) 
 
Je kunt je brief inleveren bij:   
Emma Schippers, Rijksweg 11 , 1411GD Naarden 
 
Friso Schippers is dit jaar onze kampvader. Dit houdt in dat hij ons helpt met de organisatie 
en tijdens het kamp bereikbaar zal zijn, maar hij gaat zelf niet mee naar Dronten.  
Betalingsvoorwaarden  
 
De kosten voor dit kamp zijn € 109,-  per deelnemer. De mensen die al vaker mee op kamp 
zijn geweest zal het misschien opvallen dat het kamp dit jaar 10 euro duurder is geworden. 
De reden hierachter is dat de kamplocatie een stuk duurder is geworden, hierdoor zijn wij 
helaas ook genoodzaakt om onze prijs iets op te hogen. De inschrijving is pas geaccepteerd 
als de betaling vóór 1 mei is ontvangen (merken wij dat de betaling op zich laat wachten, 
zullen wij u tijdig een herinnering sturen). Inschrijvingen die na 1 mei nog niet betaald zijn 
worden niet geaccepteerd. Vóór 1 mei is er de mogelijkheid om tegen € 15,00 
annuleringskosten de inschrijving ongedaan te maken en ontvangt u van ons het 
inschrijfgeld terug. Na 1 mei is het niet meer mogelijk om dit bedrag terug te krijgen.  
Het gehele bedrag moet, met duidelijke vermelding ‘jeugdkamp 2019’ en je voor- en 
achternaam, worden overgemaakt op:   



 

Rekeningnummer NL04 RABO 0138 2992 85 ten name van Roeiver. Naarden Jeugdbestuur.  
Na 1 mei ontvangt ieder jeugdlid dat zich heeft ingeschreven en op tijd heeft betaald een 
brief met verdere informatie over het kamp. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u altijd bij 
een van ons terecht (email: jbnaarden@live.nl). Indien u op het inschrijfformulier heeft 
aangegeven dat u heen of terug kunt rijden met bagage/kinderen of botenwagen, nemen 
wij contact met u op.  
 
In verband met de nieuwe regelgeving wat betreft de privacy zouden wij graag willen weten 
of u toestemming geeft aan ons dat wij foto’s maken gedurende het kamp en die achteraf 
eventueel uploaden. Met deze foto’s zullen wij voor de rest niks doen, dit is alleen voor de 
kinderen om terug te kijken op het kamp. Mocht u toestemming geven en achteraf toch 
liever niet willen dat er bepaalde foto’s online staan zullen wij deze uiteraard verwijderen. 
Dit kunt u aangeven op het inschrijfformulier.  
Wij zijn ervan overtuigd dat het kamp weer net zo’n groot succes zal worden als voorgaande 
jaren, en wij kijken ernaar uit!  
 
Met vriendelijke groet,  
De kampleiding (Emma Schippers, Boris Rosenberg, Manus Gribnau, Roos Lindenhovius, 
Judith Mos, Joep Eijkens, Bas Bosman, Jet Alban, Teddy Faddegon.)  
 

 


