
VOOR KINDEREN VAN 6-13 JAAR 
Georganiseerd door Tennisschool Scheepens-Schultz 

 
Wanneer?      Van maandag 19 t/m woe 21 aug 2019 
We werken in 3 leeftijdsgroepen:  6/7 jaar, 8 t/m 10 jaar en 11 t/m 13 jaar 
Wat doen we allemaal?  Tennis/Hockey/Voetbal /Kinderyoga/Streetdance/ Knutselen/ 

Wandel/puzzel tocht/Zelfverdediging/Veldspelen/ etc. etc 
Waar wordt t gehouden?   Bij tennispark ABN-Amro, Jan Tooroplaan 
 
Kosten	en	mogelijkheden:		 	 	 	 	 Niet	lid	 Lid	van	speeltuin	of	opvang	t	strand	
A	 3	hele	dagen	 9.00-17.00	uur	inclusief	lunch:		 €200,-	 	 €	190,-	
B	 3	ochtenden	 9.00-13.00	uur	inclusief	lunch:		 €100,-	 	 €	95,-	
C	 1	hele	dag		 9.00-17.00	uur	inclusief	lunch:		 €	75,-	 	 €	70,-	
 

 Ja, ik wil mijn kind graag opgeven voor de het Kids Tennis en Fun kamp 2019 
 Ja, ik ga akkoord dat mijn nr en email adres gebruikt wordt voor t sturen van informatie 
 Ja, ik ga akkoord dat er foto’s gemaakt worden en deze worden na afloop naar deelnemers gemaild 

 
Stuur het inschrijfblad naar info@tennisschoolscheepens-schultz.nl en maak het kampgeld meteen over op 
gironummer NL94 INGB0004125872. Als het geld binnen is, is de inschrijving officieel.  
Opgeven kan t/m 20 JULI 2019. Alleen vol is vol. Maximaal 20 deelnemers per leeftijdsgroep.  
Voor verdere informatie kunt u natuurlijk altijd een e-mail sturen naar info@tennisschoolscheepens-schultz.nl of 
naar www.tennisschoolscheepens-schultz.nl   
Dragen van sportschoenen is verplicht! Geen voetbalschoenen of slippers!  
 
Naam kind.....................................................Lid van tennisclub ABN-AMRO.   

Leeftijd: ........................ jaar    Telefoonnummer........................................ ........................ 

Email adres: .............................................................................................................................................. 

Allergieën: .................................................. Medicijnen........................................................................... 

Racket: ja/ nee  

Kiest voor optie: A…B…C…en Betaald: € ............. , -      Handtekening ouder: ................................... 
(Maak over op giro rek. NL94 INGB0004125872 en vermeld daarbij Kids Tennis en Fun kamp 2019 en naam kind) 
 
Datum: .............. / .............. / 2019 	

Wil graag:  A (3 hele dagen)  B (3 ochtenden)  C (l1osse dag)  

Maandag  Dinsdag  Woensdag  

1⁄2 
dag  

hele 
dag  

1⁄2 
dag  

hele 
dag  

1⁄2 
dag  

hele 
dag  

      
Kruis de aanwezige dagen of 1⁄2 dagen hierboven in het schema aan 
Opgeven kan t/m 20 juli 2019. Alleen vol is vol. Maximaal 20 deelnemers per leeftijdsgroep 


