


Welkom op de Zomerkamp informatieavond van 
Gymnastiekvereniging OKK ‘s-Gravenzande.

De volgende items komen deze informatieavond aan bod:
• Wat zijn de KNGU Zomerkampen?
• Waar zijn de KNGU Zomerkampen?
• Voor wie zijn de KNGU Zomerkampen?
• Wat doe je op KNGU Zomerkampen?
• Voorbeeld dagindeling op KNGU Zomerkampen
• Wanneer gaan wij als vereniging op KNGU Zomerkamp?
• Wat zijn de kosten voor KNGU Zomerkampen (indicatie 2015)
• Hoe kan je reserveren voor KNGU Zomerkampen



• In de natuur spelen, bewegen en samen het Zomerkampgevoel beleven 
waarbij deelnemers en begeleiding zichzelf kunnen zijn.
Mogelijk gemaakt en laagdrempelig door een creatieve, robuuste 
organisatie met competente en betrokken vrijwilligers, waar ruimte is om 
door te ontwikkelen.

• De KNGU Zomerkampen organiseert elke zomer zeven weken Zomerkamp 
voor alle kinderen tussen de 6 en de 18 jaar. Zeven weken die in het teken 
staan van plezier, dansen, zingen, gymmen, rennen, vliegen, waterspelen, 
bosspelen, griezeltochten, vrienden maken, kampvuur en nog veel meer!

• Ben je ouder dan 8 jaar en ben je gek op gymmen, dansen of freerunnen? 
Dan kun je je zelfs opgeven voor extra gym, dans of freerunnen. Je gaat dan 
tijdens de week niet alleen leuke spelletjes doen, maar ook nog eens elke 
dag gymmen, dansen of freerunnen.

Wat zijn de KNGU Zomerkampen?



• De KNGU Zomerkampen worden georganiseerd in de bossen van 
Beekbergen. Vlakbij het bondsbureau van de KNGU en de hoogste 
waterval van Nederland.

Vervoer hiervoor wordt vanuit 

Gymnastiekvereniging OKK niet geregeld. 

Waar zijn de KNGU Zomerkampen?



Voor wie zijn de KNGU Zomerkampen?

• De KNGU Zomerkampen zijn voor alle kinderen tussen de 6 en de 18 jaar. 
Lid of geen lid van een gymnastiekvereniging maakt niet uit. De kinderen 
worden per leeftijdscategorie ingedeeld.

Ben je 6 - 8 jaar? Dan mag je een halve week op Zomerkamp als Sjoka
Ben je 8 - 10 jaar? Dan mag je een hele week op Zomerkamp als Joka
Ben je 10-12 jaar? Dan mag je een hele week op Zomerkamp als Tika
Ben je 12-15 jaar en heb je de brugklas afgerond? Dan mag je een hele week 
op Zomerkamp als Mika
Ben je 15-18 jaar? Dan mag je een hele week op Zomerkamp als Ouka



Wat doe je op KNGU Zomerkampen?

• De week begint natuurlijk met leuke kennismakingsspelletjes, zodat je 
meteen nieuwe kinderen leert kennen.

• Je doet verschillende spellen in het bos. Bijvoorbeeld levend kwartet of een 
smokkelspel

• Op kamp spelen we graag met water
• Er wordt heel veel gegymd, gedanst, geknutseld en gezongen
• We gaan een dag met alle kinderen naar het zwembad
• De Mika’s en de Ouka’s gaan een dagje de stad in
• Alle kinderen gaan een avond naar de disco
• De Ouka’s blijven zelfs een nachtje slapen in de disco
• Er wordt veel gelachen in de tenten tot in de late uurtjes



Voorbeeld dagindeling op KNGU Zomerkampen

• 7.30 uur Wakker worden voor het ontbijt.

• Na het ontbijt tent opruimen, spelen en snoepjes kopen voordat je aan tafel moet zitten.

• Yell zingen en het eerste spel van de dag spelen.

• 12.00 Lunchen aan de picknicktafels buiten

• Na de afwas nog even spelen voordat je de gymzaal in gaat om te turnen of om klaar te zitten voor een 
gigagaaf zomerkampen spel.

• Er is nog tijd om met het hele dorp een spel te spelen buiten het kampterrein. Oranje hesjes aan en op naar 
de spellocatie.

• Voor het avondeten is er tijd om te douchen.

• Om 18.00 uur is er lekker soep, pasta met champignonsaus en een appel toe om te eten. 

• Als de afwas is gedaan is het alweer tijd voor het avondprogramma.

• Na afloop van het avondprogramma nog even tijd voor een kopje thee bij het kampvuur.

• Hierna is het “handen wassen, tanden poetsen, plassen” en naar bed.

• Natuurlijk nog geen slapen, eerst gezellig nog even kletsen en keten in de tent totdat……..



Wanneer gaan wij als vereniging op KNGU 
Zomerkamp?

• Als vereniging gaan wij gezamenlijk in de eerste week van de 
schoolvakantie. Bij de KNGU Zomerkampen is dit week 1, van zondag 10 
juli tot en met zaterdag 16 juli 2016. Deze week biedt KNGU 
Zomerkampen zomerkamp en gymkamp aan.

• Wanneer jullie deze week niet kunnen zijn er uiteraard binnen de KNGU 
Zomerkampen meerdere mogelijkheden:

Week 2: 17 juli t/m 23 juli – zomerkamp

Week 3: 24 juli t/m 30 juli – zomerkamp, gymkamp, danskamp

Week 4: 31 juli t/m 6 augustus – zomerkamp, gymkamp, freerunkamp

Week 5: 7 augustus t/m 13 augustus – zomerkamp, gymkamp, freerunkamp

Week 6: 14 augustus t/m 20 augustus – zomerkamp, gymkamp, danskamp

Week 7: 21 augustus t/m 27 augustus – zomerkamp, gymkamp, danskamp



Wat zijn de kosten voor KNGU Zomerkampen 
(indicatie 2015)

• Prijzen 2015
De prijs voor een week Zomerkamp zijn in onderstaande tabel af te lezen.

* Als u uw kind inschrijft voor Gymkamp, Danskamp of Freerunkamp krijgt uw kind tijdens de Zomerkampweek extra gym-, dans- of 
freerunlessen. De toeslag dient u op te tellen bij het bedrag in de eerste kolom 'Zomerkamp'.

Leeftijdsgroep Leeftijd Zomerkamp

Toeslag*
Gymkamp
Danskamp

Freerunkamp

Sjoka (halve week) 6-8 jaar € 82,50 -

Joka 8-10 jaar € 155 € 20

Tika 10-12 jaar € 155 € 20

Mika 12-15 jaar € 165 € 20

Ouka 15-18 jaar € 165 € 20



Hoe kan je reserveren voor KNGU Zomerkampen

• Reserveren voor KNGU Zomerkampen samen met Gymnastiekvereniging 
OKK doe je doormiddel van het ingevulde inschrijfformulier samen met de 
plaats reservering/eventuele annuleringskosten van € 20,00 in te leveren 
bij Marina Kleinschmidt of de overige leiding. 

Annuleren van gereserveerde plaatsen kan tot uiterlijk vier weken voor 
aanvang van de kampweek. De annuleringskosten hiervoor bedragen 
€ 20,-. Bij annuleren korter dan vier weken voor aanvang van de 
kampweek is het volledige deelnemersgeld verschuldigd.


