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INFORMATIEBRIEF  
#Eiberkamp2021  
  
In dit document geven wij u meer informatie en vind u de afspraken en 
voorwaarden van #Eiberkamp 2021.  
  
Deelnemers en ouder/verzorger van deelnemers gaan automatisch akkoord met 
alle afspraken en voorwaarden beschreven in dit document.  
  
Kampleiding 2021:  
Arno, Judith, Laura, Leander, Linda, Liza, Luca, Marcel, Matthijs, Maurice, Melissa, 
Melvin, Nanda, Nikki, Randy, Roy, Ruben, Ruud, Samantha en Vincent.  
  
Voor meer informatie over #Eiberkamp2021 kunt onze website bezoeken:  
www.haagskorfbal.nl/eiberkamp of een email sturen aan 
eiberkamp@haagskorfbal.nl   
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INHOUD  
  

REISINFORMATIE  
Heen – Locatie – Terug  
  

DEELNAME       
Betalen  
  

BAGAGE  
 Overleven – Eten en drinken –  Activiteiten – Belangrijk  

  

AFSPRAKEN  
 Geld – Zorg – Eten en drinken - Mobiele telefoons – Veilig –  Medicatie en zorg  
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REISINFORMATIE  
#Heen  
We vertrekken op zaterdag 17 juli 2021 en je wordt om 12:30 verwacht aanwezig te 
zijn in de grote kantine van HKV/Ons Eibernest.  
Wanneer je op de club aankomt dien je je zelf aan te melden en maken wij een 
kopie van je zorgpas, vergeet deze niet mee te nemen!  
 
Anders dan voorgaande jaren is het niet meer mogelijk contant zakgeld mee te 
geven, voor de nieuwe afspraken hier over kunt u kijken bij het kopje #moneys.  
  

#Locatie  
Dit jaar overnachten wij net als vorig jaar bij Erve Aaftink in Lemele  
De deelnemers (en kampleiding ;) ) vinden het altijd erg leuk om kaartjes 
ontvangen. Kaarten kunnen gestuurd worden aan:  
  
Erve Aaftink   
t.a.v. HKV/Ons Eibernest <<Naam Deelnemer>>  
Lemelerweg 35  
8148PB Lemele  
  

#Terug  
We komen weer terug op vrijdag 23 juli rond 19:00.  
De exacte tijd zullen wij communiceren via ons Facebook- en  
Twitteraccount.  
  
Mocht u uw deelnemer(s) eerder komen halen i.v.m. een andere planning?  
Wilt u dat dan vooraf kenbaar maken via:  
eiberkamp@haagskorfbal.nl  
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Deelname  
#Betalen  
Het deelname bedrag aan Eiberkamp 2021 is dit jaar 175 euro per persoon.  
Dit bedrag dekt de busreis, de overnachting, eten, drinken en professionele 
begeleiding.  
  
Ook dit jaar zullen wij een donatie vragen bij Fonds 1818, indien dit lukt zal het 
deelname bedrag met maximaal 35 euro minder worden per persoon.  
  
Het deelname bedrag dekt niet extra uitgaven zoals een bezoek aan het zwembad, 
een eindactiviteit en een bezoek aan de Mc Donalds.  
Voor deze activiteiten organiseert de kampleiding extra acties zoals het 
autowassen, de tennisballen actie en een sponsorloop.  
  
Het deelname bedrag moet op 14 juni 2021 zijn bijgeschreven op de rekening van 
Eiberkamp.  
  
Wanneer definitief is of wij wel of niet de donatie krijgen van Fonds 1818 zullen 
wij de facturen versturen met betaalverzoek.   
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BAGAGE  
#Watneemjijmee?  
We zijn 1 week weg, elke deelnemer mag 1 koffer/tas meenemen met; 

• Kleding dat tegen een stootje kan.   
• Schoenen om te wandelen, sporten en klauteren in het bos.  
• (Bad)Slippers 

• Pyjama  
• Ondergoed en sokken (Extra is nooit overbodig) 

• Waszak (vuilniszak voor je vuile was)  

• Slaapzak 

• Kussen 

• Hoeslaken  
• Toiletspullen zoals je tandenborstel, tandpasta, douchegel, shampoo, 

handdoeken. 

• Rugtas  
 
We gaan véél leuke en verschillende dingen doen. We hebben bijvoorbeeld een 
bonte avond waar je natuurlijk op je mooist wilt zijn, maar we gaan ook vette 
bosactiviteiten doen en daar kan jouw kleding door beschadigen. Zorg er daarom 
voor dat je verschillende soorten kleding meeneemt voor verschillende 
activiteiten.  
Het weer hebben wij niet in de hand, dus denk aan warme kleding voor als het 
even koud wordt en een korte broek voor als het zonnetje schijnt.  
  

#EtenEnDrinken  
We ontbijten, lunchen en dineren. Omdat je niet met je handen wilt eten; 

• Bord  
• Bestek (mes, vork, lepel) 
• Drinkbeker  
• 1 a 2 theedoeken, yep… je doet je eigen afwas!  

 
Plastic wegwerpborden, wegwerpbestek en wegwerpbekers zijn niet toegestaan.  
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#Activiteiten  
We gaan super veel leuke dingen doen en natuurlijk wil jij goed voorbereid zijn!  
Voor de spellen die zijn georganiseerd adviseren we je het volgende mee te 
nemen:  
  
Om in het donker niet ontdekt te worden:  

• Zwarte kleding (of hoe donkerder hoe beter) o Bivakmuts (als je er een hebt, 
kopen niet nodig!!) Het is jouw tijd om te stralen op de bonte avond!  

• Je leukste bonte avond outfit o Muziek voor je optreden Zwemmen!  
• Zwembroek / badpak of bikini o Badhanddoek o Evt. zonnebrand o Sporten.  
• Sportkleding (Niet het kledingpakket van HKV/Ons Eibernest) Overig:  
• Zaklamp met werkende batterijen ;) (eventueel ook reserve batterijen)  

#BELANGRIJK  
Zorgpasje: deze wordt op de dag van vertrek gekopieerd.  
Legitimatie: bij deelnemers van 14 jaar en ouder  
  
Het meenemen van de bagage is volledig op eigen risico.  
HKV/Ons Eibernest en de kampleiding kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld 
voor verlies en/of schade van meegenomen bagage.  
Ook niet als gevolg van een spontane actie zoals een watergevecht.  
  
Wij adviseren geen kostbare spullen zoals een mobiele telefoon bij je te dragen. 
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AFSPRAKEN  
 
#Eiberkamp2020  
Samen maken we afspraken, zo weten wij wat we van onze deelnemers 
kunnen verwachten en wat de deelnemers van ons kunnen verwachten.   

#Moneys  
Tijdens kamp is er een kampbank, op deze bank kan je geld storten welke je 
gedurende kamp kan uitgeven in de mini kamwinkel voor iets lekkers.  
Tevens kunnen jonge deelnemers die zelf nog niet in staat zijn eigen geld te 
beheren de bank gebruiken om iets leuks te kopen tijdens het winkelen.  
Dit is alleen voor toepassing op kinderen die in een groepje met leiding gaan 
winkelen. De leiding zal dan de betaling verrichten.   

#Zorg  
Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ook dit jaar alle deelnemers weer 
heelhuids thuiskomen, toch kan een ongelukje in een klein hoekje zitten en 
moeten we de dokter bezoeken. Om direct goede zorg te kunnen verlenen hebben 
wij van elke deelnemer een kopie van de zorgpas nodig.   
Maar geen zorgen! Wij hebben ook zelf EHBO-ers bij ons!    

#EtenEnDrinken  
Wij hebben een 5-sterren kookstaf bij ons die zorgen voor een heerlijk ontbijt, 
lunch en een warme maaltijd. Uit respect voor de kookstaf wordt het bestellen van 
eten via thuisbezorgd o.i.d. niet toegestaan.  
  
#Eiberkamp2020 is een jeugdactiviteit.   
Alcohol, energydrank en andere stimulerende dranken/middelen zijn niet 
toegestaan en zullen worden ingenomen.  

#MobieleTelefoons  
Wij kunnen ze niet meer wegdenken, onze mobiele telefoons.  Toch vragen wij alle 
deelnemers hun mobiele telefoon altijd op de slaapkamer achter te laten. Het 
meenemen van je mobiele telefoon is net zoals jouw overige bagage te allen tijde 
op eigen risico.  
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#Veilig  
Niks is belangrijker dan een veilige omgeving, daarom zijn zakmessen of andere 
scherpe voorwerpen niet toegestaan.  
  
Het kan zijn dat je tijdens kamp ergens mee zit of gewoon even je verhaal kwijt 
wilt, maar niet goed weet naar wie je hiermee kan gaan.  
Je kan de gehele kampleiding vertrouwen, zij zullen nooit (als je dit niet wilt) je 
verhaal met andere delen en je altijd helpen waar je hulp nodig hebt.  
  
OPROEP AAN OUDERS / VERZORGERS  
Veel deelnemers beschikken over een eigen telefoon waarmee ze soms contact 
met u zoeken. Krijgt u iets te horen waar wij iets mee moeten? Laat u dit dan aan 
ons weten. Wij zullen altijd op een respectvolle manier met deze informatie 
omgaan.   

#MedicatieEnZorg  
In het privacy formulier heeft u aan kunnen geven of de deelnemer gebruik maakt 
van medicatie. Eventuele medicatie kunt u afgeven aan Linda vd Kaaij.  
  
In bossen zijn vaak teken te vinden, of beter gezegd, de teken vinden ons.  
Indien iemand een teek heeft zal deze zorgvuldig worden verwijderd en worden 
behandeld. U ontvangt van ons bij thuiskomst direct een brief waarin staat waar 
iemand gebeten is samen met advies daarover.  
  

#WatAls  
We maken afspraken met elkaar, zo weet iedereen waar hij/zij aan toe is en maakt 
#Eiberkamp een stuk leuker. Toch wil het weleens gebeuren dat iemand een 
afspraak vergeet. Wanneer een deelnemer (met opzet) een afspraak niet na komt 
of gedrag toont dat wij niet vinden passen op Eiberkamp kunnen wij beslissen 
Eiberkamp vroegtijdig te beëindigen voor de deelnemer. De ouders/verzorgers 
worden hiervan op de hoogte gebracht en deelnemer dient binnen 4 uur 
opgehaald te worden.  
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PRIVACYVERKLARING  
#Eiberkamp2021  
  
HKV/Ons Eibernest hecht veel waarde aan uw wensen met betrekking tot u en uw 
kinderen en daarom vragen wij onderstaande informatie goed door te lezen.  
  
Via de AVG verklaring geeft u wel of niet toestemming voor de deelnemers die 
mee gaan op kamp. Dit formulier dient ingevuld te worden per deelnemer door 
een ouder/voogd van deelnemers die 16 jaar of jonger zijn.  
Deelnemers van 17 jaar of ouder mogen dit zelf beslissen.   
 
HKV/Ons Eibernest, maar ook de kampleiding, vindt het leuk om sfeerbeelden 
zoals foto’s en filmpjes te delen op onze website en social media zoals Facebook, 
Twitter, Instagram, Tiktok en Snapchat.  
  
Deze beelden gebruiken we als herinnering aan kamp en om nietdeelnemers, 
zoals ouders en verzorgers, te informeren en laten zien wat wij allemaal doen. 
Deze beelden willen wij ook gebruiken om komende kampen en onze club te 
promoten. Hiermee willen we laten zien welke activiteiten we organiseren.  
  
Wij vragen u of wij de deelnemer op de foto/video mogen zetten en dat HKV/Ons 
Eibernest en de leiding deze mag publiceren via al onze online en offline 
communicatiemiddelen.  
  
U bent geheel vrij in uw keuze en wij zullen deze ten allen tijden respecteren.   


