
 Inschrijvingen via 
  Kabuto Ju Jitsu Dõ 
Landbouwstraat 17-9220 Hamme 
BE63 0018 0229 9608   
Vermeld naam + JJJ Sportkamp 2017 
 
 
 
Meer info nodig? 
Bij Marleen kan je altijd terecht 
info@kabuto.be 
052 47 26 66 
0485 95 48 47 

22’ste 
Jeugd Ju Jitsu  
Sportkamp 

 
 

 
Centrum  

Ten Berg - Merelbeke 
5-7 mei 2017 

 
Voor meisjes en jongens 6-18 jr. 

IK DOE MEE !!! 
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Ik ondergetekende ……………………………………………………………………………………………………….……..(ouder/verantwoordelijke) 
 
Schrijf …………………………………………………………………………………(naam+voornaam) Geboortedatum ………………………………………... 
in voor het 22’ste jeugd ju jitsu sportkamp, dat plaats vindt van 5-7 mei 2017  
 
adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
Telefoon/gsm/e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Betaal liefst via overschrijving IBAN :BE63 0018 0229 9608  (opgelet dit is een nieuw rekeningnummer). 
 
 1ste kind 95€    
 2de kind 90€  
 3de kind 85€  
 
 
Datum … / … / ………       handtekening, 
 
U ontvangt na betaling nog een inlichtingenblad waarop u voor ons nuttige informatie over het kind kan mededelen. 
U kan via uw mutualiteit een tegemoetkoming krijgen voor dit sportkamp. 
Je vindt deze formulieren op onze website : kabuto.be  

De Jeugd Ju Jitsu SportkampCel is een samenwerkingsverband tussen enkele clubs aangesloten bij de VJJF en/of Sporta vzw met als  
belangrijkste initiatief het organiseren van een jaarlijks interclub sportkamp en nevenactiviteiten die daarmee verband houden.  
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