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Beste sportievelingen, maa 2023 

 

In 2023 gaan we weer op volleybalkamp met onze jeugd tussen 7 en 18 jaar (geboortejaar ’05 tot ‘16). 

Maar wisten jullie dat … 

• dit reeds het 28ste volleybalkamp is. 

• we dit jaar terug naar Oudsbergen trekken, net zoals in 2015 en 2020. 

• volleybal en sport in het algemeen centraal staan tijdens het kamp. 

• er dagelijks minstens 1 training voorzien is in de sporthal, voor de oudsten zijn dat er regelmatig  2. 

• het kamp een ideale voorbereiding is voor het nieuwe seizoen. 

• de deelnemers daarom ook verdeeld worden volgens de trainingsgroepen voor volgend seizoen. 

• er weer een hele reeks sportieve en ontspannende activiteiten voorzien zijn. 

• we nog niets verklappen van ons uitgebreid programma. 

• alle deelnemers een superleuk kamp t-shirt krijgen (vergeet je maat niet in te vullen). 

• broertjes, zusjes, vrienden,… die nu nog geen lid zijn van de club maar wel van plan zijn te komen 

volleyballen, ook mee op kamp kunnen gaan. 

• alle leden van Volley Noorderkempen mogen deelnemen. 

• het uitzonderlijk mogelijk is later aan te komen of vroeger te vertrekken, maar we hopen 

natuurlijk dat iedereen van het begin tot het einde mee gaat, zet dit duidelijk op het 

inschrijvingsformulier. 

• we voor onze 7-8 jarigen (geboren in ’15-‘16) een verkort kamp van 11 tot 15 augustus voorzien 

(11 aug in de namiddag brengen en 15 aug in namiddag ophalen). 

• je de foto’s van de vorige kampen op de website volleynoorderkempen.be kan bekijken of op Facebook 

(facebook.com/groups/volleynoorderkempen/). 

• de afwezigen weer ongelijk zullen hebben. 

• je dit 28ste  volleybalkamp zeker niet mag missen !!! 

 

Prijs voor deelname bedraagt 210 euro. Voor de 7-8 jarigen (verkort kamp) is dit 130 euro. Vanaf de 

2de deelnemer in een gezin is er 20 euro korting. 

We vragen online in te schrijven voor 8 april 2023 (ook indien je nog niet zeker bent) via onze 

website www.volleynoorderkempen.be/kamp2023. 

Voor de betaling zullen we een factuur per familie sturen, te betalen voor 30 april 2023. Je kan ook 

kiezen om eerst een voorschot te betalen (80 euro of 50 euro voor verkort kamp) voor 30 april 

2023 en het resterende bedrag voor 15 juni 2023.  

 

Bij annulatie voor 1 mei wordt het volledige bedrag terugbetaald. Bij annulatie voor 1 juli wordt het 

voorschot ingehouden voor reeds gemaakte kosten. 

 

Heb je nog vragen? Stel ze aan de kampverantwoordelijken Anke Vansprengel en Boris Kersemans. 

Dit kan ook via e-mail kamp@bvmv.be.  

 

Sportieve groeten vanwege de jeugdtrainers, begeleiders en kookploeg. 

 

 

Volleybalkamp / Stage 2023 

De Royer Brem - Oudsbergen 

11-19 augustus 2023 
(verkort kamp 11 tot 15 aug) 
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