
Aanmeldingsformulier Winterkamp 2022 

 27 t/m 30 december 2022 in De Roerdomp in Westelbeers 
(lezen, invullen, ondertekenen en terugsturen) 

 

 
Naam    ………………………………………………………………………………………. 

Adres    ……………………………………………………………………………….……… 

Postcode   …….………………….. Woonplaats……….….………………….……… 

GSM ouders   ………………………… GSM deelnemer………………………...……… 

Telefoon ouders  ………………………… Geboortedatum………………..……….……… 

E-mailadres ouders* …………………………………………………………………...………….……… 

E-mailadres deelnemer ………………………………………………………………………...…….……… 

Ben je al lid van de JWG? Ja/Nee  Ben je al eerder op JWG kamp geweest? Ja/Nee   
 
Ben je vegetariër of volg je een dieet? ………………………………………………………………....……… 

Gebruik je bepaalde medicijnen? Zo ja, welke? ……………………………………………………...……… 

Zorgverzekeraar en verzekeringsnummer ……………………………………………………..……… 

Waarover zou je op kamp meer te weten willen komen? .......………………………………………...…… 

Ga je er akkoord mee dat er foto's van je gemaakt worden op WiKa die gebruikt kunnen worden 
voor promotiedoeleinden? (dit is vereist voor deelname) □ 
Wilt u controleren of alle velden zijn ingevuld? 
Zo ja, wilt u dit formulier ondertekenen en per 
e-mail of post opsturen naar: 
 
Wijnand Post 
Vogelwikkestraat 6, 4461 MC Goes 
Mail: jwg-wika@sterrenkunde.nl,  
tel: 06 250 025 19 

Datum: 

Handtekening ouders/verzorgers (ook bij aanmelding via e-mail is dit verplicht) 

 
Vul het volgende in als je nog geen lid van de JWG bent, of als je al wel lid bent maar momenteel je 
lidmaatschapsgeld nog niet met automatische incasso betaalt. 
Ik geef de JWG toestemming om de contributie vanaf 2022 jaarlijks per automatische incasso te innen. De contributie 
voor 2022 bedraagt €29 per jaar, of €14 voor een extra gezinslid. De incasso zal geïnd worden onder vermelding van 
ons incassant-ID NL71INGB0002827747. U kunt de incasso binnen 8 weken terugboeken. Dit houdt geen opzegging 
van het lidmaatschap in. Bij vragen over de incasso, contacteer Jibbe Sassen via  
jwg-bureau@sterrenkunde.nl. 

 

Schrijf "akkoord" wanneer je hiermee akkoord gaat:  ................................................................................ 

Naam rekeninghouder:     ................................................................................ 

Rekeningnummer (IBAN):     ................................................................................ 

*Naar dit e-mailadres wordt tevens de factuur voor het lidmaatschap gestuurd. De kampprijs van WIKA-2021 is nog niet 
bekend maar waarschijnlijk rond de €110 voor leden en €19,- hoger voor niet-leden (die daarmee automatisch en tot 
wederopzegging lid worden van de JWG. Wederopzegging dient te geschieden voor 1 december van dat jaar). Je 
aanmelding is pas definitief als je dit formulier ingevuld en ondertekend hebt verstuurd en daarvan een bevestiging hebt 
ontvangen per e-mail. Er is een maximum aan het aantal deelnemers. Als je je laat inschrijft, loop je daarom het risico dat je 
op de wachtlijst komt te staan.  
Als je bij aanvang van het kamp ouder bent dan 18 jaar kom je automatisch op de wachtlijst. Houd hier rekening mee! 
Gevonden voorwerpen worden aan het eind van het kamp 3 maanden bewaard. Op kamp worden foto’s gemaakt, deze 
kunnen voor publicitaire doeleinden van de JWG worden gebruikt, tenzij je hier schriftelijk bezwaar tegen maakt. De 
privacyverklaring van de JWG is te vinden op: http://www.sterrenkunde.nl/jwg/privacyverklaring. 
N.B. Het niet overmaken van het geld houdt nog geen afmelding in. Tot drie maanden voor het kamp is annulering gratis. Drie 
maanden tot een maand voor kamp zijn de annuleringskosten 12 euro. Als je een maand tot twee weken voor kamp annuleert 
wordt de halve kampprijs in rekening gebracht. Daarna wordt bij annulering de volledige kampprijs in rekening gebracht. 
Om jullie de gelegenheid te geven om een carpool te organiseren, wordt in de deelnemersbrief een lijst met de namen,  
emailadressen en woonplaatsen meegestuurd. 
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