
Beste  

U schreef uw kind(eren) in voor het zomersportkamp te Bever van 16/08/2021 t.e.m. 20/08/2021.  

Via www.atletiekclubpajottenland.be vindt u onder de rubriek kampen en stages > documenten de 

checklist met praktische informatie en de medische fiche terug. Gelieve deze documenten nogmaals 

door te nemen voor de start van het kamp.  

Er is elke dag (gratis) opvang voorzien tussen 08u40 en 09u ’s ochtends en tussen 16u15 en 16u45 ’s 

namiddags. Deze opvang gaat net zoals de sportactiviteiten door te Pontembeek, 1547 Bever op 

terreinen 2 en 3 van F.C. Excelsior Bever. 

Afhankelijk van de weersvoorspellingen raden we regenkledij of bescherming tegen de zon 

(zonnecrème,petje) aan. Zorg dat deze duidelijk gemerkt (Naam en voornaam) zijn om deze de hele 

week bij de juiste persoon te houden. 

Covid-19 maatregelen:  
Nu de olympische spelen in Tokio erop zitten, verwachten wij jullie olympiërs komende week in Bever! 

Samen maken we er ongetwijfeld een superfijne, sportieve week van.  

Mogen we nogmaals er op aandringen uw kind niet naar het kamp te laten komen indien hij/zij één 

van volgende symptomen vertoont: hoesten, koorts, keelpijn, hoofdpijn. 

Gezien de versoepelingen (jeugdkampen in bubbels tot 200 personen) hoeven wij geen verdeling meer 

te maken tussen de kinderen in bubbels. Wel worden zij wel op leeftijd ingedeeld om deel te nemen 

aan de activiteiten. 

Uiteraard houden wij ook rekening met de hygiënevoorschriften en zullen de handen telkens worden 

gewassen voor en na het eten, voor en na toiletbezoek in de handenwasstraat.  

 

De middagpauze zal bij mooi weer buiten worden gehouden en dan zullen we ook picknicken. 

 

Tijdens de middagpauze zal geen drank kunnen worden gekocht. Gelieve uw kind steeds een 

hervulbare drinkbus mee te geven; water is gratis beschikbaar voor alle deelnemers. Dagelijks krijgen 

de kinderen 1 koekje + drankje aangeboden door ons, tijdens de pauze in de voormiddag eten de 

kinderen fruit of een stukje boterham dat ze meebrengen van thuis.  

 

Bij brengen en ophalen van uw kind vragen we u rekening te houden met volgende zaken:  

● volwassenen of personen ouder dan 12 jaar dragen een mondmasker 

● respecteer social distance van 1,5m met monitoren en andere volwassenen 

● ’s ochtends kan u het circulatieplan volgen om de kinderen naar de kleedkamer te brengen 

waar ze door een monitor worden opgewacht om naar de speelruimte te gaan. 

● ’s avonds kunnen kinderen worden afgehaald aan de aanmeldingstafel. 

 

Hieronder de checklist van wat u en/of uw kind zeker niet mag vergeten: 

- Inschrijvingsgeld dient te zijn overgeschreven op ons rekeningnummer. (zie betalingsinfo) 

Opgelet: aangepaste tarieven: €95 voor niet-leden, €90 voor leden (€10 korting voor wie in juli 

reeds deelnam aan een ACP-kamp). Inschrijving geldt voor een volledige week. Bij annulatie 

vooraf omwille van covid-19 wordt het volledige bedrag terugbetaald. Terugbetaling omwille van 

stopzetting van het kamp (na aanvang) door medische redenen geeft recht op terugbetaling van 

€10 per dag. Het medisch attest dient in dat geval voor het einde van het sportkamp te worden 

bezorgd aan de organisatie. Andere redenen geven geen recht op terugbetaling.  

- Medische fiche: volledig, correct ingevuld en ondertekend afgeven bij aanmelding tussen 08u40 

en 09u (VERPLICHT OMWILLE VAN COVID-19) 



Groep 
°2018-2017-2016 

Opgelet! 
Aanmelden tussen 08u40-09u 

Maandag Meebrengen: medische fiche + attesten mutualiteit. 

Dinsdag Meebrengen: nette sportschoenen voor activiteit in de sporthal. 

Woensdag Aandoen: kledij om te ravotten: we trekken naar de speeltuin! 

Meebrengen: knutselschort. 

Donderdag   

Vrijdag Aandoen: schoenen die (zeer) gemakkelijk aan en uit gaan, zodat je 

olympiër dit (grotendeels) zelf kan.  

Meebrengen: alles op wieltjes: (loop-)fietsjes, rolschaatsen, step, 

skateboards, … + eventueel beschermkledij (helm, knielappen,…) 

Indien u niet wenst dat andere kinderen gebruik maken van de fiets 

of andere wieltjes van uw zoon of dochter gelieve dit te merken door 

een gekleurd lintje aan het stuur vast te maken. 

Meebrengen: bij mooi weer: kledij voor waterspelletjes en 

reservekledij. 

 

Groep 
°2015-2014 

Opgelet! 
Aanmelden tussen 08u40-09u  

Maandag Meebrengen: medische fiche + attesten mutualiteit. 

Dinsdag Meebrengen: nette sportschoenen voor activiteit in de sporthal. 

Woensdag Aandoen: kledij om te ravotten: we trekken naar de speeltuin! 

Meebrengen: knutselschort. 

Donderdag  

Vrijdag Aandoen: schoenen die (zeer) gemakkelijk aan en uit gaan, zodat je 

olympiër dit (grotendeels) zelf kan.  

Meebrengen: alles op wieltjes: (loop-)fietsjes, rolschaatsen, step, 

skateboards, … + eventueel beschermkledij (helm, knielappen,…) 

Indien u niet wenst dat andere kinderen gebruik maken van de fiets 

of andere wieltjes van uw zoon of dochter gelieve dit te merken door 

een gekleurd lintje aan het stuur vast te maken. 

Meebrengen: bij mooi weer: kledij voor waterspelletjes en 

reservekledij. 

 

Groep 
°2013-2012 

Opgelet! 
Aanmelden tussen 08u40-09u  

Maandag Meebrengen: medische fiche + attesten mutualiteit. 

Meebrengen: nette sportschoenen voor activiteit in de sporthal. 

Dinsdag Meebrengen: nette sportschoenen voor activiteit in de sporthal.  

Woensdag Aandoen: kledij om te ravotten. 

Meebrengen: fiets + fietshelm + fluovestje. 

Donderdag  

Vrijdag Meebrengen: fiets + fietshelm + fluovestje.  

Meebrengen: bij mooi weer: kledij voor waterspelletjes en 

reservekledij. 

Meebrengen: knutselschort   

 

 

 



Groep 

°2011-2010-2009-2008 

Opgelet! 
Aanmelden tussen 08u40-09u  

Maandag Meebrengen: medische fiche + attesten mutualiteit. 

Meebrengen: nette sportschoenen voor activiteit in de sporthal. 

Dinsdag Meebrengen: nette sportschoenen voor activiteit in de sporthal.  

Woensdag Aandoen: kledij om te ravotten. 

Meebrengen: fiets + fietshelm + fluovestje. 

Donderdag  

Vrijdag Meebrengen: fiets + fietshelm + fluovestje.  

Meebrengen: bij mooi weer: kledij voor waterspelletjes en 

reservekledij. 

Meebrengen: knutselschort   

 
Naar huis met de fiets: kinderen die alleen met de fiets naar huis gaan laten we om 

veiligheidsredenen pas vertrekken na de eerste (auto)drukte, dit is rond 16u20. Geen paniek dus als 

ze niet meteen thuis zijn. Komt u hen afhalen met de fiets kunnen zij uiteraard meteen vertrekken. 


