Meikamp alweer in april!!!!
Doe mee! Geef je op voor het Meikamp 2018

Beste brevetzwemmers, wedstrijdzwemmers en poloërs,
Ook dit jaar kan je weer meedoen aan het Meikamp van ZV Haerlem, het trainingskamp voor
de jeugd tot 14 jaar. In de meivakantie van zaterdag 28 april tot en met maandag 30 april
2018 zal het jaarlijkse meikamp worden gehouden in en rond het clubhuis van ZV Haerlem.
De kosten voor dit kamp zijn € 25,-.
Voor wie is het Meikamp:
Aan dit kamp kunnen leden meedoen die geboren zijn in het jaar 2005 tot en met 2009. De
kinderen die geboren zijn in 2004 en 2003 mogen dit jaar het thema en de spelletjes
bedenken en begeleiden.
Wat gaan we doen:
Tijdens het trainingskamp wordt er een of twee keer per dag getraind. Tussen de trainingen
door worden er in groepsverband allerlei spelletjes gedaan, geknutseld en geoefend voor de
bonte avond die altijd op de laatste avond plaatsvindt. Voor de spelletjes kunnen punten
verdiend worden. Op de bonte avond wordt de winnaar bekend gemaakt. Ontbijten, lunchen
en dineren, doen we gezamenlijk in het clubhuis, slapen doe je lekker thuis. De activiteiten
vinden plaats in de omgeving van het clubhuis. De laatste avond mogen de
ouders/verzorgers, broertjes en of zusjes, opa’s/oma’s komen kijken voor de bonte avond.
Hoe geef je je op:
Meld je aan via de website:
http://zvhaerlem.nl/evenementen/meikamp2018
Je kunt ook gelijk zien wie er al meedoen.

Opgeven kan tot en met 21 april.
Een paar dagen voor het begin van het kamp krijg je een informatieboekje met alle dingen die
je moet weten.
Heb je nog vragen over het kamp dan kan je bij de meikampcommissie
(meikamp@zvhaerlem.nl ) terecht via de mail. Ook kan je andere zwemmers die al vaker
meegedaan hebben om informatie vragen.
Doe gezellig mee en geef je op!
Tot ziens op het Meikamp
Namens de meikampcommissie,
Conny

