SOGEHA VZW
KAMPEN 2017
Pasfoto

Naam:
Straat:
Postcode:
Telefoon:
Geboortedatum:
Horoscoop:
Emailadres:
Studie of beroep:

Voornaam:
Huisnummer:
Gemeente:
GSM nr.:
Gaat mee met Sogeha sinds:

Rijksregisternr.:
SIS-kaartnr.:
Huisarts:
Adres huisarts:

Identiteitskaartnr.:
Mutualiteit:
Telefoonnr.:
GSM huisarts:
Inschrijvingsnr. Mutaliteit:

functie:

Voorkeur kampen:
0 kamp 1:
0 kamp 2:
0 superkamp

1-10 juli 2017
11-21 juli 2017
31 juli tot 10 augustus 2017
fietskamp!

Voorkeur groepje:

graag voorkeur aanduiden: maar jullie weten het 'onder voorbehoud'

0 keuken

leeftijd gasten: 3 tot 13
leeftijd gasten: 3 tot 13
leeftijd gasten: 13 tot 18
eigen fiets: ja/nee

0 materiaal

0 leiding:
0
0
0
0
0

kleuters: 3 tot 6 jaar
kleine meisjes
midden meisjes
grote meisjes
super meisjes

0
0
0
0

kleine jongens: 6 tot 8 jaar
midden jongens: 9 tot 11 jaar
grote jongens: 12 tot 14 jaar
superjongens: 13 tot 18 jaar

gelieve alle rubrieken correct en waarheidsgetrouw in te vullen.

Wat we graag over jou willen weten

(voor activiteit op kamp) :-)

Hoe of door wie heb je Sogeha leren kennen?

Ben je zelf ooit als kind meegeweest op kamp? Zo ja, met welke jeugdbewegingen?

Van welk geluid hou je?

Wat is één van jouw favoriete quotes?

Welke vorm van lichaamsbeweging is je favoriet?

Wat is je beste moment van de dag/dag in de week/maand in het jaar?

Als je wist dat de Aarde zou vergaan volgend jaar, wat zou je dan nu anders doen?

Als je getuige zou kunnen zijn van elke gebeurtenis in het verleden, heden of toekomst,
welke zou het dan zijn?

Als je een feestje zou geven, wat voor een dan ook, wat voor feestje zou het dan zijn,
en ter gelegenheid waarvan?

Als je zou kunnen leren om alles te doen, wat zou je dan kiezen?

Als je onsterfelijke zou zijn voor 1 dag, wat zou je dan doen?

Als je maar aan één project zou mogen werken voor het komende jaar,
wat voor project zou dat dan zijn?

