
    JDV Danskamp 2018 
 
 
Yes, yes, yes: terug van weg geweest…  
Op veler verzoek gaan wij opnieuw een danskamp organiseren!  
 
Wanneer: vrijdag 12 oktober (rond 16.00u) t/m zondag 14 oktober (rond 21.00u) 
Waar: Groepsaccomodatie ’t Zinkviooltje 
Adres: Plaatweg 10, 6285 NK Epen  
Leiding: Jeannine en Jesse 
Kosten: €99,- 
 Deze €99,- zal in drie termijnen per automatische incasso worden afgehouden:  

o Incasso eind mei: €33,- 
o Incasso eind juni: €33,- 
o Incasso eind juli: €33,- 

Liever in één keer betalen? Overleg hierover met Jeannine.  
 
Hoe gaat het in zijn werk?  
Op vrijdag 12 oktober zullen wij rond 16.00u verzamelen bij 't Zinkviooltje.   
 
Het precieze programma voor het weekend zelf blijft nog een verrassing, maar de volgende 
activiteiten staan sowieso op de planning:  

- Workshops van gastdocenten en eigen docenten (ongeveer 2-4 per dag) 
- Bonte Avond challenge    
- Fun activiteiten, denk hierbij aan: JDV Quiz, Filmavond, speurtocht 

 
Naast allemaal leuke activiteiten, zal ook gekookt, schoongemaakt etc. worden. Daarom zullen er 
diverse corvee groepen gemaakt worden die om de beurt een bepaalde taak verzorgen.  
Op zondag avond vindt de traditionele Bonte Avond plaats! Iedere crew krijgt voor de Bonte Avond 
een speciale opdracht. Denk bijvoorbeeld aan ‘dansen met stoelen’ of ‘dansen met je ogen dicht’.  
Tijdens deze avond zullen de dansers alles aan ouders, familieleden en vrienden laten zien wat zij 
geleerd hebben tijdens dit danskamp. Deze avond is tevens de afsluiting van het JDV Danskamp.  
 
Inschrijven 
Jij bent natuurlijk erg enthousiast geworden! Vul de achterkant van dit inschrijfformulier in en lever 
het formulier vóór 13 mei 2018 in bij jouw coach! 
 
We zijn ook op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met het uitvoeren van de activiteiten op de 
dagen zelf. Ouders die het leuk vinden en tijd hebben om te helpen, neem graag contact met ons 
op vóór 30 juni 2018. 
 
Annuleren 
Het kan altijd voorkomen dat een inschrijving geannuleerd moet worden. Afhankelijk van het tijdstip 
van annuleren kan een gedeelte van de betaling terug worden geboekt of slechts een gedeelte 
worden afgehouden: 

- Annuleren vóór 20 mei: geen kosten 
- Annuleren vóór 20 juli: €30,- zal worden afgehouden voor de kamplocatie die geboekt is 
- Annuleren vóór 20 augustus: €60,- zal worden aangehouden voor de reeds gemaakte kosten 

Voor annuleringen in september of oktober 2018 kunnen we helaas geen geld terugboeken. 
 
Vragen? Stel ze bij Jeannine: 0645240612 of info@jaysdancevision.nl 
  



 
 

   Inschrijfformulier JDV Danskamp 2018 
 
 
 
Naam:__________________ wilt zich opgeven voor het danskamp en danst in de  
 
Groep:__________________ Telefoonnummer voor in noodgevallen: ______________________ 
 
Bijzonderheden/allergieën/medicijnen/speciale eetgewoonten: 
 

 
Naam vrijwilliger: __________________ wilt zich opgeven voor vrijwilliger tijdens het JDV Danskamp  
 
 
Contactgegevens vrijwilliger:________________________________________________________ 
 
 
SEPA machtiging____________________________________________________________________ 
 
Naam:   Jay’s Dance Vision 
Adres:   Oude Molenweg 133 Postcode: 6417 GX Plaats: Heerlen Land: Nederland 
Incassant ID:  NL60ZZZ526678200000 
Kenmerk machtiging: Danskamp JDV –maand- -lidnummer- -naam danser- 
Reden betaling: Deelname JDV Danskamp 2018 
 
Ik geef Jay’s Dance Vision toestemming de betaling voor JDV Danskamp 2018 á €99,- automatisch van 
mijn rekening te incasseren. Incasso’s worden rond de 28e van de volgende maanden afgehouden: 
 
 €33,-: mei 2018  
 €33,-: juni 2018  
 €33,-: juli 2018   
 
Voorletters:  __________________ Achternaam: ______________________________________ 
 
Adres:_____________________________________________________________________________ 
 
Postcode:________________ Plaats:____________________ Land:_________________________ 
 
IBAN: __ __ __ __      __ __ __ __      __ __ __ __      __ __ __ __      __ __ 
 
BIC*:_____________________ 
 
Plaats, datum:  ___________________,___________________  Handtekening rekeninghouder: 
 
 
* Geen verplicht veld bij Nederlands IBAN.    ___________________________ 


