
 

Inschrijvingsstrookje scoutskamp 2018 
 
Hierbij wil ik, (naam ouder)……………………………………………………………………………………... 

mijn zoon/dochter (naam kind)………………………………………………………………............... 

van de (tak)……………………………………………………. inschrijven voor het kamp van 

scouts Boortmeerbeek in juli 2018. Ik bevestig hierbij dat ik: 

1. het kampgeld (150 of 95 euro) zal overschrijven voor 15 juni 2018 

2. een correcte individuele steekkaart voorzie doordat (aanduiden wat past)  

o ik de bestaande gegevens nagelezen heb en deze nog steeds correct zijn 

o de bestaande gegevens fout zijn en ik deze aangepast en doorgegeven heb 

o ik een nieuwe individuele steekkaart heb ingevuld 

3. Scouts Boortmeerbeek wel / geen (schrappen wat niet past*) toelating geef om een 

 tetanusvaccinatie te laten plaatsen in geval van risicobesmetting. (*niet ingevuld = wel akkoord)  

datum + handtekening 
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