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IN DE SPOTLIGHT 
 
 
Informatieformulier 
Bij dit boekje ontvangen alle deelnemers een informatieformulier. Op dit formulier worden enkele 
gegevens gevraagd die het voor de kampleiding mogelijk maakt rekening te houden met bijzondere 
omstandigheden. 
  
Graag dit informatieformulier uiterlijk op maandag 12 juli toesturen aan de kampleiding via  
avantikorfbalkamp@gmail.com  
 
Wanneer een kind medicijnen gebruikt die ook tijdens het kamp noodzakelijk zijn, dient dit bij de 
leiding te worden ingeleverd. De medicijnen worden tijdens het kamp door de keukenploeg beheerd.  
Graag alle medicijnen voorzien van naam en gebruiksaanwijzing en bij aankomst inleveren. 
 
Dieetwensen 
Als er deelnemers zijn met een speciaal dieet, dat graag zo spoedig mogelijk doorgeven aan 
avantikorfbalkamp@gmail.com, zodat er bij het boodschappen doen rekening mee kan worden 
gehouden. 
 
Social media 
Tevens maken wij foto’s en filmpjes tijdens het kamp die wij op social media (facebook, instagram, 
youtube en de Avanti site) kunnen plaatsen. Heeft u vragen of bezwaren, dan kunt u dit melden 
via privacy@avantikorfbal.nl en avantikorfbalkamp@gmail.com. 
 
Corona maatregelen 
Gedurende het kamp wordt het protocol ‘Samen op kamp in 2021’ (www.wegaanopzomerkamp.nl) 
gevolgd. 
 
Gezondheidscheck 
Bij aankomst op het kamp wordt een gezondheidscheck gedaan door de begeleiding van het kamp. 
Wanneer één van de vragen met ‘Ja’ wordt beantwoord, mag de begeleider of deelnemer niet 
deelnemen aan het kamp. Kinderen of begeleiders die in de periode voor het kamp klachten 
ontwikkelen en zich laten testen bij de GGD kunnen na een negatieve test én wanneer zij klachtenvrij 
zijn, mee op kamp. Indien een deelnemer of begeleider zich niet laat testen, geldt dat hij/zij 24 uur 
klachtenvrij moet zijn om mee te kunnen op kamp. Een uitzondering hierop is als je onderdeel 
uitmaakt van het bron- en contactonderzoek en nog in quarantaine moet blijven. Dan kun je niet 
mee op kamp.  



De deelnemers en de leiding 
 
We gaan dit jaar met 75 deelnemers (31 jongens en 44 meisjes) en 16 leiding.  
 
C1: Nicky, Jasmijn, Zoë, Tess, Fenna, Lucas, Simon, Kiran, Melle, Bas 
C2: Laure, Heidi, Britt, Amber, Hidde, Kelt, Thomas, Jens 
C3: Ilse, Anouk, Charlotte, Dilan 
C4: Rosa, Danique, Joya, Koen 
C5: Sofie 
D1: Lili, Anniek, Wilco, Jesper, Daan, Sten 
D2: Daan, Lars, Symen 
D3: Sven 
D4: Lillou, Carice, Zoë, Nicky, Ingmar, Rik 
D5: Anna, Juul, Matthias, Merel, Julian, Destin, Elias 
D6: Rivka, Jente, Annoek, Sam, Tobias 
E1: AmyB, FinnD 
E2: Jette, Jelte 
E3: Livia, Lieke, Anna, Hidde 
E4: Pien, Belize, Isa, Romy 
E5: Nyve, AmyR 
E6: Suze, Liv, Tijs 
E7: Guusje, Iris, Kiki 
 
De keuken wordt dit jaar verzorgd door Susan Haket, Mirjam van Breukelen en Hilde. 
 
De sport- en spelleiding bestaat uit Alwin Blijleven, Elise Bos, Stefan Hogervorst, Denise Hoevers, 
Edwin Kroeze, Stefan van Dorp, Danielle Hogervorst, Luke Sonneveld, Sanne ter Schegget, Bas Molijn, 
Ruben Post, Jurgen Verkamman en Sterre Pot. 
 
Adres 
De Leijgraaf 
Derptweg 15 
5476 VX Vorstenbosch 
www.deleijgraaf.nl  
Reisafstand:  ± 116 kilometer    Reistijd:  ± 80 minuten 
 
Bereikbaarheid tijdens het kamp. 
Uitsluitend voor noodgevallen is de leiding altijd te bereiken via het mobiele nummer van Susan (06 
41063884) en Denise (06 50837288).  
 
Betalen kampgeld 
Nog niet van alle deelnemers is het kampgeld ontvangen. De kosten voor het kamp bedragen € 88,00 
p.p.. Het kampgeld graag z.s.m. overmaken naar bankrekening NL79 RABO 035.4458.264 t.n.v. 
penningmeester CKV Avanti o.v.v. naam + Avantikamp 2021. 
 
 



Aankomst en vertrek 
Ouders zijn dit jaar zelf verantwoordelijk voor het vervoer van hun zoon en/of dochter naar de 
kamplocatie. De Avantianen zijn vrijdag 16 juli vanaf 16:30 uur welkom op de kamplocatie. Gelieve 
niet eerder te arriveren. 
 
Het vertrek maandag 19 juli is tussen 10:00-10:30 uur. Ouders zijn vanaf 10:00 uur welkom op de 
kamplocatie. 
   
Benodigdheden 
Hieronder staan de spullen die noodzakelijk zijn voor een geslaagd kamp. Een aantal is door de 
kampleiding verplicht gesteld. Verplicht is het meenemen van een luchtbed, slaapzak of deken (met 
onderlaken), een kussen en een kussensloop. 
 
Het is aan te raden om je spullen van je naam te voorzien. Met name bestek, bord en beker raken 
anders makkelijk kwijt. Trouwens, als je je kleren voor de verschillende dagen alvast in aparte zakjes 
doet, hoef je ’s ochtends niet te verzinnen wat je die dag aandoet. 
   
Kussen en kussensloop   Sportschoenen 
Slaapzak/deken    Goede wandelschoenen 
Plastic bord    Voor elke dag een paar sokken 
Plastic beker     Voor elke dag ondergoed 
Plastic soepmok   Voor elke dag een t-shirt 
Bestek      Korte broeken 
Nachtkleding    Lange broek 
Voor elke dag een handdoek  Warme trui 
Washandjes    Trainingspak/sportkleding 
Tandpasta    Regenkleding 
Tandenborstel    Jas 
Zeep/shampoo    Zaklamp 
Zonnebrandcreme   Rugzak(je) 
Kam/Borstel    Waterfles/bidon 
Voor elke dag een theedoek  Badslippers 
Anti-muggenspul    Pot/pak zoet beleg (chocopasta/pindakaas/hagelslag) 
Petje/hoofddeksel   Zwemkleding  
Oud wit t-shirt  
 
Benodigdheden specifiek voor dit kamp: 
Foute disco outfit 
Setje oude kleding (wordt vies en nat)  
Kleding passend bij jouw influencer imago   
    
In bossen komen teken voor. Het is daarom handig om te zorgen dat je, voor als we het bos ingaan, 
een petje of een ander hoofddeksel bij je hebt en je een lange broek hebt die je in de sokken kunt 
doen. 
 
Op het kamp zijn geen mobiele telefoons, iPods, gameboys, e.d. toegestaan. Je hebt tijdens het kamp 
ook geen zakgeld nodig. Alle uitgaven zijn in het deelnamebedrag inbegrepen. Ook het meenemen 
van snoep en andere etens- en drinkwaren is dus niet nodig.  
 
Kampthema 
Dit jaar heeft het kamp het thema “In de spotligt”. We willen je daarom vragen om extra mee te 
nemen: Kleding passend bij jouw influencer imago. 



 

 
 

 

Check: 
Stel uw klant de volgende vragen: 

Verhoging of 
koorts 

Benauwdheid Hoesten Verkoudheids-
klachten 

Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur ? 

Heb je op dit moment een huisgenoot 
met milde klachten en koorts en/of 
benauwdheid? 

Heb je het nieuwe coronavirus gehad 
en is dit de afgelopen 7 dagen 
vastgesteld (met een test)?* 

Ben je in quarantaine omdat je: 
- een huisgenoot of nauw contact bent van 
iemand bij wie het nieuwe coronavirus is 
vastgesteld? 
- bent (terug)gekomen uit een 
COVID-19-risicogebied?** 
- bent gewaarschuwd door de 
Coronamelder-app? 

Reuk- en/of smaak-
verlies 
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Indien een van de vragen met ja beantwoord wordt, 
maak dan geen afspraak of annuleer de afspraak 


