
ZOMERKAMP
Wil je graag actief bezig zijn en op een speelse en leuke manier

ook iets opsteken? Dan is dit creatieve zomerkamp zeker iets voor jou!

Wat?
Een hele week lang sport- en spelactiviteiten afgewisseld met yoga en meditatie momenten én creatieve knutselwerken. Een fijne
verrassing tijdens de week waar we nog niets over verklappen en op vrijdag sluiten we af met een klein feestje.

Wie?
Alle kinderen vanaf 4 jaar tot en met 12 jaar. We verdelen de kinderen in leeftijdsgroepen.

Wanneer?
WEEK 1: Van maandag 17 juli 2023 tot en met vrijdag 21 juli 2023 (Jaja, inclusief de Nationale Feestdag)
WEEK 2: Van maandag 7 augustus 2023 tot en met vrijdag 11 augustus 2023
Elke dag van 9u tot 16u met gratis vooropvang vanaf 7u30 en naopvang tot 17u30.

Waar?
VBS De Windroos Machelen (C. Peetersstraat 6, 1830 Machelen)

Kostprijs?
€125 voor een hele week. Lunch zelf mee te brengen. Wij voorzien fruit, koek en water voor de pauzes.

Inschrijven of meer info?
Stuur vóór 11 mei 2023 een mail naar team.toermalijn@gmail.com met de naam van je kind(eren) en voor welke week/weken.
Je ontvangt van ons een bevestiging en meer info. Zie ook de nieuwspagina op onze website www.toermalijn.team voor praktische
informatie en de algemene voorwaarden.

Team Toermalijn

Laura, Jessica, Thomas en Ronny
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Praktische informatie:
- Elke kampdag is van 9u tot 16u met een middagpauze en korte pauzes in de voor- en namiddag.
- Er is vooropvang vanaf 7u30 en naopvang tot 17u30.
- Voor de middagpauze brengt iedereen een eigen lunchpakket en drinkbus mee, beiden voorzien van naam.
- Voor de korte pauzes voorzien wij dagelijks een fruitje en koekje voor iedereen.
- Wij organiseren en begeleiden onze eigen kampen zelf en zijn dus constant aanwezig.
- Tijdens de kampdagen zijn we telefonisch bereikbaar op het nummer 0480 677 477.
- Bij de bevestiging van de inschrijving krijg je nog drie documenten toegestuurd. Een document met praktische informatie en

algemene voorwaarden, een GDPR-privacy document en een vragenlijst i.v.m. allergieën en andere zaken waar we best rekening
mee houden.

Algemene voorwaarden:
Bij reservatie en betaling van het inschrijvingsgeld gaat de inschrijver akkoord met onderstaande voorwaarden:
1. Inschrijvingen dienen te gebeuren vóór 11 mei 2023.
2. Inschrijvingen zijn pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld en de bevestiging hiervan. Het inschrijvingsgeld dient te

worden gestort op de rekening van VOF Toermalijn BE44 7340 5424 6045 met vermelding van de naam en voornaam van je
kind/kinderen en WEEK 1 en/of WEEK 2.

3. Het inschrijvingsgeld omvat alle kosten van materialen, huur locatie, verzekering, versnaperingen, de verrassing én de
enthousiaste begeleiding van vier ervaren coaches.

4. Annuleren kan gratis tot 1 juli 2023, vanaf 1 juli wordt 50% van het inschrijvingsgeld ingehouden aangezien er dan al kosten
gemaakt werden naar voorbereiding toe. Annuleren dient te gebeuren via mail naar team.toermalijn@gmail.com.

5. Voor afwezigheden tijdens de kampweek wordt er €10 per ziektedag terugbetaald op vertoon van een doktersattest.
6. De VOF Toermalijn beschikt over de nodige vergunningen en verzekeringen om groepsactiviteiten met kinderen te organiseren.

Ziekte, diefstal, verlies van persoonlijke materialen of materiële schade zijn niet inbegrepen in de verzekering.
7. Het toedienen van medicatie kan enkel op voorschrift van de huisdokter. Breng dit voorschrift en de medicatie mee op de startdag

in een afzonderlijke zak of doos met de naam van je kind op. Geef ook duidelijk aan wat wanneer moet toegediend worden.
8. Vragen, klachten, bezorgdheden kunnen ter plaatse met één van de vier coaches besproken worden. Aarzel niet om ons aan te

spreken mocht er iets zijn.
9. Tijdens de kampdagen nemen we foto’s om op onze facebookpagina en/of website te plaatsen zodat ouders ook kunnen

meegenieten. Hiervoor wordt afzonderlijk een goedkeuring gevraagd bij inschrijving.
10. Privacy: Bij de inschrijving worden er persoonsgegevens bewaard. Deze dienen om het kamp goed te kunnen organiseren. Deze

gegevens worden enkel door de Toermalijn organisatie bewaard en gelezen en worden nooit gedeeld met of verkocht aan andere
organisaties met uitzondering van de verzekeringsonderneming waarbij we verplicht een deelnemerslijst moeten doorsturen.
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