
Aanmeldingsformulier CCC-kamp april 2020 op Vakantiepark de Roggeberg te Appelscha. 
 
Als u aan dit kamp deel wilt nemen, wordt u verzocht zo spoedig mogelijk, doch UITERLIJK vóór 15 
maart 2020 het volledig ingevulde formulier te zenden aan Rien van Brummelen,  

                                Prof. Molengraafflaan 6, 3741 DG BAARN of via de mail: brumley82@hotmail.com 
 
Naam: ...............................................................………….... Adres: .................................................……….…......... 

Postcode/woonplaats: ......................................……………. Telefoon: ..............................................…..……...….... 

E-mailadres:........................................................................... Mobiel: 06-…...................... 

Contactpersoon: .............................................……………… Telefoon: ................................. 06 - ........……..…...... 

Lidnr: ..…................ / Ik ben aanwezig als gast * (aangeven wat van toepassing is)  Autokenteken:…………………………. 

  

Di 14 Wo 15 Do 16 Vr 17 Za 18 Zo 19 Ma 20 Di 21 Wo 22 Do 23 Vr 24  Za 25 Zo 26 Ma 27 Di 28 

                                

  
Hierboven de nachten aankruisen die u van plan bent aanwezig te zijn, totaal ..…..... nachten. 
Onderstaande tarieven gelden ook als u eerder komt of langer blijft. 
Huurt u een stacaravan of bungalow dan vult u ook dit formulier in, echter zonder het kampgeld, dat verrekent u 
rechtstreeks met de camping. 
  
O* Ik/wij kom/komen met een caravan; 
O* Ik/wij kom/komen met een camper; 
O* Ik/wij huur/huren een stacaravan/bungalow en regelen dit zelf. 
(aangeven wat van toepassing is) 
 
Opgave deelname aan de onderstaande activiteiten 
Ik doe (niet*) mee aan de Bingo en reserveer ….. boekjes van 10 ronden á € 5,- per boekje. Betalen bij ophalen. 
Geef hier uw hobby’s op of uw goede doel verkoop op zaterdagmiddag:…………………………………………………………. 

Onderwerp Prijs Aantal Bedrag  
 personen nachten 

Kampgeld per equipe van 2 personen  per nacht € 16,00    

Kampgeld per equipe van 1 persoon  per nacht € 14,00    

Verplichte faciliteitskosten p.p. € 14,00    

Verplichte organisatiekosten p.p. € 15,50     

Bijdrage koffie en thee p.p. € 8,00     

 Excursie Kaaslust te Veenhuizen. NIET PINNEN p.p.    € 10,00     

 Excursie “Valse Kunst en Glasmuseum” p.p. € 11,00    

Fietstocht snelle groep (E-bikes) maandag 20 april p.p. € 22,50      

 Fietstocht langzame groep dinsdag 21 april p.p. € 22,50     

Dagprogramma Veenkolonie Veenhuizen met MJK p.p. € 20,00     

 Idem maar dan zonder Museum Jaarkaart p.p. € 28,00     

Rondrit in Boevenbus met gids, max 25 p. p. gids p.p. € 3,00     

Afscheidsdiner in het Restaurant op de camping p.p. € 30,00     

Totaal        

  
U wordt verzocht het verschuldigde totaalbedrag over te maken op de rekening van de penningmeester: 
rekeningnr. NL82 RABO 0116 7431 23 t.n.v. Chr. Caravanclub onder vermelding van CCC-Voorjaarskamp 2020 
U bent pas ingeschreven als we uw bedrag hebben ontvangen!  
Let op: voor enkele excursies is slechts een beperkt aantal deelnemers mogelijk.  
Plaatsing op de camping gaat in volgorde van binnenkomst. Zij die naast elkaar willen staan moeten tegelijk aankomen!   
 
Bijzondere wensen, graag aankruisen. 
O*  Ik ben alleengaand en wil graag naast ................................................……....... worden geplaatst. (Let op: ook degene 
waar u naast wilt staan, moet dit op haar/zijn/hun formulier aangeven!) 
O*  In verband met verminderde mobiliteit graag in de omgeving van een toiletgebouw plaatsen. 
 
Voor het afscheidsdiner heb ik de volgende wensen: ….................................................................................................... 
 
Ik heb kennis genomen van de afspraken die vermeld staan in het programmaboekje en ga daarmee akkoord. 
 
Dagtekening:                                                                        Handtekening:  
 
 
Vergeet u niet een kopie van dit formulier te maken ter herinnering voor welke activiteiten u zich hebt opgegeven ! 


