
 

Met dit formulier meldt onderstaande Blauw Geel-pupil zich aan voor het Blauw-Geel ’38   
Pupillenkamp 2019, dat van zondagmiddag 7 juli tot en met vrijdagavond 12 juli 2019 wordt 
georganiseerd door Voetbalvereniging Blauw Geel ’38. 

1. Persoonsgegevens (in te vullen door de pupil of zijn/haar ouder): 
Voornaam en achternaam:      
  

Straat en huisnummer:       _______________________________________________ 
Postcode en woonplaats:     _______________________________________________ 
Straat en huisnummer 2e ouder: (indien afwijkend) _______________________________________________ 
Postcode en woonplaats 2e ouder: (indien afwijkend) _______________________________________________ 
Geboortedatum:    _______________________________________________ 
Naam zorgverzekeraar:    _______________________________________________ 
BSN:      _______________________________________________ 
Polisnummer zorgverzekering:   _______________________________________________ 
Naam huisarts      _______________________________________________ 
Telefoon huisarts     _______________________________________________ 
Voetbalteam Blauw Geel ’38:   _______________________________________________ 
Maat t-shirt:     128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 / 164 / 170 / 176 

2. Gegevens contactpersonen (in te vullen door de pupil of zijn/haar ouder): 
Mobiele telefoon contactpersoon:    _______________________________________________ 
E-mailadres contactpersoon:    _______________________________________________ 
Mobiele telefoon 2e contactpersoon:  _______________________________________________ 
E-mailadres 2e contactpersoon:   _______________________________________________ 

3. Bijzonderheden (in te vullen door de pupil of zijn/haar ouder): 
Benodigde medicijnen, allergieën, voeding etc. 

4. AVG-Verklaring door ouder gelezen (handtekening ouder): 
- Ik heb kennis genomen van de AVG-Verklaring van de kampstaf (beschikbaar  

op www.blauwgeel.nl/pupillenkamp) en vertrouw er op dat bovenstaande  
gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Tevens ga ik akkoord met het  
mogelijk plaatsen van foto's van mijn kind op de social media kanalen van het pupillenkamp. 

5. Informatie door ouder gelezen (handtekening ouder): 
- Door het inschrijfformulier te accorderen geeft de ouder aan dat de pupil de  

volledige kampweek aanwezig zal zijn, vanaf de reguliere starttijd op zondag  
tot en met de reguliere eindtijd op vrijdag, en niet voortijdig zal worden  
opgehaald vanwege een vakantie of andere reden. Ook is hij/zij geïnformeerd dat als hier niet aan 
voldaan wordt, de pupil bij de volgende inschrijving op de reservelijst geplaatst zal kunnen worden. 

- De kampleiding zal de pupil en zijn ouders voorafgaande aan het kamp op de hoogte houden via de 
website (www.blauwgeel.nl/pupillenkamp) en social media. Circa twee weken voor aanvang krijgt 
iedere kampdeelnemer een kampboekje met uitgebreide informatie. Tijdens het kamp worden de 
ouders thuis op de hoogte gehouden via de website en social media. 

- Er geldt een bedenktijd van 2 weken na het inleveren van het inschrijfformulier. Bij afmeldingen na 
de betreffende bedenktijd wordt er geen inschrijfgeld geretourneerd.  

- Met vragen of opmerkingen kunt u (zowel voor als tijdens het kamp) altijd terecht bij de kamplei-
ding: pupillenkamp@gmail.com of 0640210447. 

6. Inschrijfkosten (� 65,00 pp.) voldaan (paraaf kampleiding): 
Bij dit inschrijfgeld is alles inbegrepen, met uitzondering van het vervoer van  
de pupil van en naar het kampgebouw. Dit dient door de ouders zelf verzorgd  
te worden, evt. in samenspraak met andere ouders.
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