
De zomerkampen 2018 van de KNGU 

 
Ook in 2018 worden er in de zomervakantie weer de Zomerkampen van de KNGU georganiseerd!  
De kampen zijn voor jongens en meisjes in de leeftijd van 6 t/m 18 jaar.  

Het thema van dit jaar is Zomerkampen, altijd feest!!! 
 
Dit zijn de weken waarin je op kamp kunt: 

 
Iemand die niet ingeschreven is bij de KNGU, bijvoorbeeld een broertje of zusje, kan ook mee. Hij of zij betaalt 
alleen wel meer voor het kamp. Iedereen die bij Wilskracht turnt, is lid van de KNGU.  
De prijzen zijn voor 2018 (inclusief leidingtoeslag van €20,-) als volgt: 

 Leeftijdsgroep Leeftijd  KNGU leden 
niet 

KNGU leden  

Sjoka (halve week) 6-8 jaar €95 €112 

Joka - Zomerkamp 8-10 jaar €180 €212 

Joka - Gym-, Dans-, Freerunkamp 8-10 jaar  €205 €242 

Tika - Zomerkamp 10-12 jaar €180 €212 

Tika - Gym-, Dans-, Freerunkamp 10-12 jaar €205 €242 

Mika - Zomerkamp 13-15 jaar* €190 €224 

Mika - Gym-, Dans-, Freerunkamp 13-15 jaar* €215 €254 

Ouka - Zomerkamp 15-18 jaar €190 €224 

Ouka - Gym-, Dans-, Freerunkamp 15-18 jaar €215 €254 

* minimaal brugklas afgerond 
 
De voorlopige inschrijving gaat als volgt: 
1. Vul het inschrijfformulier bij deze mail in en stuur het naar: heidilutgendorff@hotmail.com 
2. Maak de aanbetaling van €20,- (€10,- voor Sjoka’s van 6 – 8 jaar) over naar:  
H. Lutgendorff, IBAN NL48 TRIO 0781 5322 48, o.v.v. zomerkamp + naam kind. 
 
Alleen inschrijvingen met aanbetaling worden in behandeling genomen. De €20,-/ €10,- is namelijk voor 
Wilskracht een garantie dat, als we een plaats hebben gereserveerd en je toch niet mee gaat, de vereniging 
niet voor de kosten opdraait. Bij de betaling wordt dit bedrag als voorschot gezien.  
Wil je zeker zijn van een plaats, regel je aanmelding dan snel en uiterlijk 1 april 2018.  
 
Heb je nog vragen, kijk dan op de website van Wilskracht www.tvwilskracht.nl/zomerkampen, op de website 
van het zomerkamp www.zoka.nl, of neem contact op met Heidi Lutgendorff, heidilutgendorff@hotmail.com. 

 Week Datum  Zomerkamp  Gymkamp Danskamp  Freerunkamp  

 Sjoka  

1e helft  

van de week 

 Sjoka  

2e helft  

van de week 

 Week 1 08 - 14 juli JA JA JA NEE  NEE JA 

 Week 2 15 -21 juli JA JA NEE NEE  JA JA 

 Week 3 22 -28 juli JA NEE NEE NEE JA JA 

 Week 4 29 juli-04 aug. JA JA NEE JA NEE JA 

 Week 5 05 - 11 aug. JA JA JA NEE NEE JA 

 Week 6 12 - 18 aug. JA JA NEE JA NEE JA 

 Week 7 19 - 25 aug. JA JA JA NEE JA JA 
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