Kortrijk, 27 mei 2019

Richtlijnen en informatie
Zomerkamp GENT 2019
Beste deelnemers,
Beste ouder(s),
Graag bevestigen wij u bij deze uw deelname aan ons zomerzwemkamp in Gent van zaterdag 29 juni
tot en met donderdag 4 juli 2018.
Hierbij vind je alle nodige informatie. Gelieve dit zeer aandachtig te lezen.

Heb je nog vragen of opmerkingen?
communicatie@boasvzw.be, 0470 11 11 58

We maken er weer een onvergetelijk sportief en interculturele stage van 😊

Groetjes
Het BOAS-team

Verblijfplaats:
Sportverblijf Sport Vlaanderen
Zuiderlaan 14, 9000 Gent
9000 Gent
https://www.sport.vlaanderen/waar-sporten/onze-centra/sport-vlaanderen-gent/sportverblijf/

Contact:
Alle mogelijke vragen voor of tijdens de stage kan je richten naar Marieke.
communicatie@boasvzw.be, 0470 11 11 58 of Dries 0497 48 47 83.

Aankomst:
Alle zwemmers worden verwacht op zaterdagnamiddag 29 juni om 16u.
We nemen afscheid om 17u en beginnen dan met de zomerstage.
Als je nog plaatsen over hebt in de auto of juist geen vervoer hebt kan je dit laten weten aan
communicatie@boasvzw.be .

Afsluiten:
Op donderdagnamiddag 4 juli om 14u worden de ouders verwacht . Wij zorgen alvast voor de
koffie. Zijn er ouders die een taart willen bakken voor bij de koffie? Dat zou super zijn. Laat je dit
weten aan Marieke via communicatie@boasvzw.be.
Om 16u ten laatste nemen we afscheid van iedereen.

Betaling:
Gelieve het resterende bedrag van de stage over te schrijven voor 15 juni op onderstaande rekening
KBC-rekening - IBAN: BE56 7370 4222 8688 - BIC: KRED BE BB - Boas vzw, President Rooseveltplein
20, 8500 Kortrijk. Met als mededeling: ZOMERSTAGE 2019 en de naam van de deelnemer(s).
Het bedrag omvat overnachting, maaltijden met verschillende gangen, zwemmen en activiteiten ter
plaatste.
Resterende bedrag = kostprijs stage min voorschot 50 EUR.
Kostprijs stage voor BOAS leden: 300 € (250€ indien voorschot was betaald)
Kostprijs stage voor niet-BOAS leden: 350 € (300€ indien voorschot was betaald)

Info VOOR 15/06 aan communicatie@boasvzw.be doorsturen
•
•
•

Kan u als ouder een cake / taart meebrengen op 04/07: Ja of Nee.
Ingevulde medische fiche
1 foto van je zwemmer(s) (vooral het gezicht)

Mee te nemen documenten
Afgeven bij aankomst op het kamp onder omslag met de naam van de zwemmer erop:
•
•
•

Een kopie van de identiteitskaart
Een kopie van de ISI+ kaart
2 Klevertjes van de mutualiteit

Zwemmateriaal: Willen jullie er AJB voor zorgen dat OVERAL de naam van je zwemmer staat? Van
zwembril tot zwemzak, van badpak tot zwemplankje, van duikbril tot drinkbus. Zoeken = tijdverlies.
Tijdverlies = minder leuke dingen kunnen doen. 😉

- gemakkelijk te dragen zwemzak waar alles inkan (zwemmateriaal + zwemgerief)
- voldoende zwembroeken of badpakken (er worden 2 trainingen per dag gegeven, dus
minimum 2 zwembroeken/badpakken)
- voldoende badhanddoeken
- badmutsen (niet verplicht)
- pullbuoy
- handpaddels
- zwemvliezen
- shortfins (niet verplicht)
- zwemplankje
- zwembril
- drinkbus

Persoonlijke benodigdheden – zoveel als mogelijk met de naam erop ajb.
- zakgeld (max. € 15, de mogelijke uitstappen zijn in de prijs opgenomen)
- ondergoed / sokken
- T-shirts / topjes / sweater + 1 T-shirt om te zwemmen
- shorts / korte broeken
- warme trui (zelfs in de zomer kan het fris zijn)
- regenkledij – type kway (dit is hopelijk overbodig….)
- zonnebril
- zonnehoed
- gemakkelijk te dragen klein rugzakje voor uitstapje (picknick + drankje)
- gemakkelijke stapschoenen
- shampoo / lotion / douchegel
- tandpasta / tandenborstel
- zonnecrème
- aftersun
- washandjes + handdoeken
- boeken / schrijfgerei / adressen voor postkaartjes (indien gewenst) + postzegels.

- eventuele medicijnen (met lijst, zie ook medische inlichtingsfiche in bijlage )
- verkleedkledij / grappig accessoire naar keuze voor de laatste avond in het thema van
Frankrijk/België
Er is bedlinnen aanwezig (hoeslaken, laken, deken en kussensloop), dus dit moet je niet zelf
meebrengen.

Telefoon verkeer:
Wees A.U.B. zuinig met de telefoontjes en SMS, deze kunnen zeer storend werken tijdens de
activiteiten, de maaltijden, de nachtrust, enz….
We zouden dan ook vriendelijk willen vragen om enkel te bellen tussen ’s avonds na de
avondtraining.
Bedankt om hier rekening mee te houden.

Terugbetaling mutualiteit
Sommige mutualiteiten geven een tegemoetkoming voor deelname aan sportkampen. Wij geven op
het einde van de stage een ingevuld en afgestempeld document mee.

Fiscaal attest
BOASvzw is erkend en kan u ook een fiscaal attest uitreiken. Wij geven op het einde van de stage
een ingevuld en afgestempeld document mee.
Dagschema (zie aparte bijlage)
Elke training is aangepast aan het niveau van de zwemmers.
De dagplanning vindt u onderaan .

