
 
Edegem, 2 april 2017 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Beste spelers en ouders, 
 
Voor de derde maal gaat OLVE op kamp in Kluisbergen (in de buurt van Ronse). We gaan 
tijdens de voorlaatste volle week van augustus. Het goede nieuws is dat we dit kamp kunnen 
aanbieden voor ongeveer dezelfde prijs als vorig jaar. De kostprijs dekt de overnachtingen, de 
maaltijden en de huur van de sporthal. De andere onkosten worden door OLVE gedragen. De 
andere onkosten worden door OLVE gedragen. Ook niet OLVE leden mogen mee. 
 
 

OLVE Jeugd-badmintonkamp in Kluisbergen 

zondag 13 tot en met vrijdag 18 augustus 2017  

Wat is het? 
o Jeugdsportkamp als voorbereiding op het nieuwe seizoen. De nadruk ligt op 

badmintontraining (techniek en fysiek), maar we maken natuurlijk ook tijd voor veel 
‘fun’. Start zondag rond 12 u. Einde vrijdag rond 18 u. 

 
Voor wie?   

o Alle jeugdspelers van 7 tot 18 jaar die op 1 november 2016 aangesloten waren bij 
Badminton Vlaanderen, mogen deelnemen. Er kunnen maximaal 36 spelers 
deelnemen, dus snel inschrijven is de boodschap. 

 
Wat kost het? 265,- EUR per deelnemer. 
 
Wat is er inbegrepen? 

o 4,5 dag training (5 uur per dag) in de sporthal van domein Kluisbos onder leiding van 
gediplomeerde trainers 

o Begeleide niet-badminton activiteiten op zondagnamiddag en op donderdagnamiddag. 
o Alle maaltijden (eten en drinken) van zondagavond 13/8 tot en met vrijdagmiddag 

18/8 (zelf lunch meebrengen voor de eerste dag). 
o 5 overnachtingen in de accommodatie van domein Kluisbos. 
o Begeleiding tijdens de avondactiviteiten. 
o Kamp T-shirt. 

 
Wat is er niet inbegrepen? 

o Vervoer van en naar het kamp. We proberen zo veel mogelijk kostendelend te rijden. 
o Zakgeld om iets te eten/drinken buiten de maaltijden, of om tijdens de avondmalen 

iets anders te drinken dan water. 
 
Trainers  en kampleiding: 

o Zal later bepaald worden in functie van examens van de mogelijke trainers. Alle 
trainers hebben een trainersdiploma. 



Inschrijven 
o Stuur eerst een mail naar info@olvebadminton.be om te checken of er nog plaats is. 
o Na antwoord op deze mail: stuur onderstaand formulier ingevuld en ondertekend naar 
 

Luc Colijn, Standonklaan 23, 2610 Wilrijk 
 
o Stort zo snel mogelijk een voorschot van 75 EUR op rekening BE58 6451 0562 7779 

(OLVE Badmintonclub, Patronaatstraat 75, 2650 Edegem) met vermelding “Kamp 
2016 Kluisbos + NAAM SPELER”. De volgorde van BETALING bepaalt de volgorde 
van inschrijving. 

o De inschrijving is pas definitief als zowel betaling als onderstaand formulier 
ontvangen zijn. U krijgt in elk geval zo snel mogelijk een e-mail bevestiging van 
inschrijving. 

o Het voorschot wordt niet terugbetaald als je na 1 juli annuleert (tenzij met 
doktersattest). 

o Het kampreglement vind je hieronder. Het volledige saldo moet betaald zijn voor 15 
juli. Daarvoor krijg je nog een verwittiging. Er volgt ook nog een brief met concrete 
informatie tegen begin augustus. We willen nu al wel zeggen dat voor kinderen die 
nog geen identiteitskaart bezitten, er een ‘kinderpasje’ moet voorzien worden. 

 

Meer informatie: Luc Colijn (info@olvebadminton.be of 03 827 43 87). 

“Kampreglement Kluisbos 2017” 
(= NUTTIGE TIPS EN AFSPRAKEN) 
 Opstaan en ontbijt volgens het dagschema. We vertrekken samen te voet naar de sporthal 

zodat de training stipt kan beginnen. De sporthal ligt op 300 m van de slaapplaats. 
 Tijdens de maaltijden eten we allemaal samen. 
 Aangezien een goede nachtrust heel belangrijk is op een badmintonkamp, zorg je dat je op 

tijd op je eigen kamer bent. Om 22u30 gaat het licht uit. Afhankelijk van de leeftijd geldt 
een andere slaapuur-regeling. De jongsten gaan zeker vroeger slapen! De kampleider 
beslist over het slaapuur. 

 Je respecteert het reglement van het vakantiedomein (o.a. absolute stilte na 23u.). 
 Er wordt NIET van kamer gewisseld, zonder dit met één van de begeleiders te bespreken! 

Uiteraard slaapt iedereen op zijn eigen kamer. 
 Op kamp is er muziek toegelaten, zowel op de kamers als op de trainingen, zolang het 

maar rustig blijft. Tijdens de trainingen beslissen de trainers over het volume en het soort 
muziek. 

 Breng geen waardevolle voorwerpen mee. 
 Je zorgt ervoor dat je telkens na het badmintonnen, de zaal met droge kledij verlaat. Dit 

betekent dat je iedere morgen je douchegerief en voldoende verse kledij moet meenemen 
naar de sporthal om daar te kunnen douchen. 

 Op vrije momenten en 's avonds verlaat niemand de verblijfplaats tenzij dit afgesproken is 
met de kampleiding. 

 Na elke maaltijd helpt iedereen mee met het afruimen van de tafels. Er wordt niet gegooid 
met etenswaren. Op het einde helpt iedereen mee met het uitkeren van de kamers. 

 Portretrecht: tijdens het kamp is het toegestaan om foto’s te maken. Deelname aan het 
kamp betekent dat hiervoor geen bijkomende goedkeuring van de betrokken speler 
gevraagd moet worden. Deze foto’s kunnen verspreid worden door de houder van de 
publicatierechten en mogen gebruikt worden voor verspreiding in de pers, internet en 
andere gelijkwaardige media. De club heeft het recht om deze foto’s te gebruiken voor 
niet-commeriële doeleinden. 

 Elk probleem kan worden besproken, zowel met de trainers als met de begeleiders. Aarzel 
niet om met je probleem naar ons toe te komen! We zijn er om je te helpen en te 
begeleiden, om stevig te trainen en ons te amuseren. Laat een probleem je kamp niet 
vergallen! 



 Voor alle spelers geldt een volledig alcohol-, drugs- en tabaksverbod gedurende het 
ganse kamp! 

 Wie zich niet aan de gestelde afspraken houdt, kan van het kamp gestuurd worden 
zonder terugbetaling! 

 

Hopelijk zien we je op het kamp, 

Namens het OLVE bestuur en namens alle jeugdtrainers 

Luc Colijn 

<hier afknippen // invullen in HOOFDLETTERS aub> 

 

Naam ouder:................................................................................. 

Naam zoon of dochter:..................................................................... 

Geboortedatum: ...................    Geboorteplaats: ............................. 

Nummer identiteitskaart of kinderpasje: ............................................................. 

Adres:.......................................................................................... 

Telefoonnummer of GSM ouders:...................................................................... 

CLUB:.............................................................Lidnummer Badminton Vlaanderen: .................. 

E-mailadres (DRUKLETTERS!):................................................................................. 

Maat T-shirt:   9/11  12/14  small  medium large    x-large. 

Ik wil graag samen met (max. 1 naam invullen) op de kamer: ....................................... 

Ondergetekende wenst hiermee zijn/haar dochter/zoon in te schrijven voor het OLVE 

JeugdSportkamp in Kluisbos (13 tot 18 augustus 2017). Het voorschot van 75 EUR werd 

betaald op rekening BE58 6451 0562 7779. 

 

Maaltijden (kruis aan wat van toepassing is): 

o geen beperkingen 

o vegetarisch (= geen vlees) 

o andere beperkingen (bv. geen vis, allergieën,..):  ...................................................... 

 

Andere opmerkingen die u nuttig acht voor ons:   ................................................................ 

 

Ik heb het “Kampreglement Kluisbos 2017” gelezen. Ik zal mij aan dit reglement houden en 

hoop op deze manier bij te dragen tot het welslagen van het kamp. 

 

Datum:     

Handtekening deelnemer:    Handtekening ouder: 


