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SMOA KAMP 
Geef je op of krijg spijt. Vol = vol. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
  
 
 
 
 
 
 

SMOA KAMP 2022 wat is het? 
Een kampweekend voor jongeren die 
hun talent willen ontdekken of verder 
willen ontwikkelen. Een weekend vol 
dans –en brass trainingen, 
theaterworkshops, sport, survival, 
gesprekken en natuurlijk fun. Op 
zaterdag zal er een bonte avond zijn, 
waar je kan laten zien wat je geleerd 
hebt. Heb je zelf nog ideeën wat je zou 
willen doen, die zijn altijd welkom. 
Vertel ons jouw idee of misschien wil 
je zelfs wel helpen met de organisatie 
van het kamp. We horen het graag. 

 
 

Datum, locatie en kosten 
Het vindt plaats in Duinrell. We gaan 
met een touringcar. We vertrekken  
op zaterdag ochtend 15 oktober om 
10.30 en komen op maandagavond  
17 oktober om 19.00 in Almere terug 
in  Almere. Om te kunnen deelnemen 
wordt een bedrag gevraagd van  
35 euro 

Wie? 
Alle jongeren die graag willen meedoen 
en die hun talenten willen ontwikkelen. 
Het is voor iedereen vanaf 10-23 jaar 
vrijwilligers  van  Smoa zullen de 
algemene leiding hebben. Daarnaast 
hopen we op een paar vaders of 
moeders die zouden kunnen helpen. 

Info avond. 
Eind september is er een avond voor ouders, 
familieleden en bekenden, maar ook voor jou. 
Deze avond zullen wij een kleine uitleg geven 
over de kamp. Uiteraard zullen we het geheel 
afsluiten met hapjes en drankjes. Dit is tevens 
de laatste mogelijkheid om te betalen. 

Rulezzz? 
Om het kamp voor iedereen tot een big party  
te maken moeten we wat regels meegeven:  
• We hebben respect voor elkaar en de 

leiding. Meiden en jongens komen niet  
bij elkaar op de slaapkamer. 

• Je brengt zelf geen alcohol mee. 
• De kamplocatie verlaat je in je groepje 

of met zijn allen.  
• Je doet mee aan het programma. 
• Vechten, het bezit van wapens of 

 drugs betekent direct een enkeltje  
Almere / Amsterdam 

 
 

Opgeven 
Vul het aanmeldformulier in op de  
volgende pagina. 
 

Georganiseerd door: SMOA  
 



 AANMELDINGSFORMULIER KAMP 
 
Ja ik ga mee, naar het SMOA Kamp talentontwikkeling van 15 tot 17 oktober 2022 
 

Naam:  

Straat en huisnummer:  

Postcode:  

Plaats:  

Telefoon:  

E-mail:  

Geboortedatum:  

 
Opmerkingen: 

 

 
O Ik stem in met de regels zoals die in de kampbrief genoemd zijn. 
 
Deelname aan het kamp geschied op eigen risico. De organisatie kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade. Aangebrachte schade zal op 
de betreffende deelnemer persoonlijk worden verhaald. 
 
O Ja mijn vader / moeder wil misschien wel mee als kampvrijwilliger, neemt u contact 
met haar op via telefoonnummer: 
 

 
  
 

Handtekening: 
 
 
 
 
 

Handtekening ouder (bij jongere onder de 18): 


	SMOA KAMP

