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PAASKAMP HAPPY SPIRIT 
 
 
Wil jij springen, tuimelen, vliegen en dansen ? Dan ben jij dé ideale deelnemer aan het paaskamp van 
Happy Spirit! Onze gediplomeerde trainers beleven samen met jou een topweek boordevol 
activiteiten. Je maakt kennis met verschillende gymdisciplines zoals acro, toestelturnen, trampoline 
en tumbling. Natuurlijk is er ook ruimte voor spel en groepsactiviteiten. 
 
Wie kan deelnemen ? 
Zowel leden als niet-leden geboren tussen °2010 en °2015. Van beginners tot gevorderden: de 
moeilijkheid van de oefeningen wordt aangepast aan het niveau van elke deelnemer. 
 
Waar en wanneer ? 
In de sporthal van Boortmeerbeek van maandag 11/04/2022 tot en met vrijdag 15/04/2022, telkens 
van 9.00u tot 16.00u. Je schrijft in voor de hele week. Wij voorzien opvang van 8.00u tot 17.30u. 
 
Hoeveel kost dit kamp ? 
€ 100,00 incl. verzekering tegen lichamelijke ongevallen, drankje tijdens de middagpauze, stuk fruit 
en koek.  
 
Hoe schrijf ik me in? 
Inschrijven kan vanaf zaterdag 12/02/2022 tot en met zaterdag 19/03/2022. Je vult het formulier 
in en mailt dit aan happyspirit@live.be.  
 
Verder schrijf je € 100,00 over op het rekeningnummer BE56 3632 1506 3588 op naam van Happy 
Spirit vzw (Opgelet! nieuw rekeningnummer) met vermelding kamp + naam deelnemer. 
 
De kleine lettertjes 
Het kamp gaat door onder voorbehoud van en met respect van de coronamaatregelen op dat moment. 
Terugbetaling is enkel mogelijk mits voorlegging van een quarantaine-attest of medisch attest dat 
de deelnemer volledig ongeschikt verklaart voor deelname aan het hele programma van dit sportkamp. 
 
Bij minder dan 20 deelnemers bestaat de kans dat het kamp niet doorgaat. In dat geval wordt het 
inschrijvingsgeld integraal terugbetaald. 
 
Meer info ? 
Mail naar happyspirit@live.be of bel op 0491/11.94.01 
De deelnemers ontvangen voor de start van het kamp nog extra informatie (dagindeling, benodigde 
kledij etc.) 
 
Schrijf je in, het belooft een toffe week te worden ! 
 
Bestuur en Trainers Happy Spirit 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER 

PAASKAMP HAPPY SPIRIT 

 
Naam: 
 
Voornaam: 
 
Lid Happy Spirit: ja  

neen 
 

Indien nee  
adres: 
geboortedatum: 
tel ouder 1: 
tel ouder 2: 

 
Gegevens dokter: 
 
Contactpersoon in geval van nood: 
 
Eventuele allergieën/belangrijke medische info: 
 
 
 
Ik maak gebruik van de: 
 ochtendopvang (8.00u – 8.30u)  ja/neen ma/di/wo/do/vr   

avondopvang (16.00-17.30u) ja/neen ma/di/wo/do/vr  
 
Ik wens een fiscaal attest te ontvangen na afloop van het kamp: ja/neen  
 
De privacy policy van Happy Spirit is van toepassing. Tijdens het kamp kunnen er foto’s 
worden genomen om bijvoorbeeld op de website of de Facebookpagina, of de folder van de 
club te plaatsen. Wil je niet dat daar foto’s van je kind bij zijn, laat dat dan weten  via 
happyspirit@live.be   
 
 
 


