Stichting Vakantiekampen bestaat al sinds 1978 en wordt
gerund door vrijwilligers. SVK is dus zonder winstoogmerk!
Wil je je aanmelden?
Ga dan naar www.svk.nl of neem contact op met Emma. Je kan
haar bereiken via aanmelden@svk.nl of 06 14 10 99 24.
Ieder jaar zijn we op zoek naar nieuwe leiding om onze teams te
versterken. Ben jij 18 jaar of ouder en wil je een week kamperen,
zeilen of actief bezig zijn met een groep enthousiaste kinderen?
Neem contact op met Rinkse via rinske@svk.nl of 06 37 46 76 44.
Volg ons ook op social media:
instagram.com/stichtingvakantiekampen
facebook.com/stichtingvakantiekampen

Meld je
aan via
svk.nl

Stichting Vakantiekampen

Ga in 2021 mee op een
onvergetelijke week
met SVK!

€195

SVK Zeilkamp
UITWELLINGERGA – FRIESLAND

€102

SVK Tentenkamp
BENNEKOM – GELDERLAND

€195

SVK Actiefkamp
OMMEN – OVERIJSSEL

Wil jij genieten van het water en de zon?
Dan voel jij je bij ons zeilkamp vast als een
vis in het water. Speel toffe spellen en leer
je kampgenoten beter kennen tijdens onze
zeilzwerftochten op de Friese meren.

Ben je dol op gekkigheid, bos- en nachtspellen? Kom griezelen bij de spooktocht,
verdwaal met je kampgenoten tijdens de
dropping en ontspan bij het kampvuur
met een beker chocolademelk.

Houd je van spel, sport en avontuur? Tijdens
het actiefkamp ga je mountainbiken, kanoën
en doe je mee aan een militaire dropping.
Samen met je kampgenoten kan je natuurlijk
ook genoeg tijd om lekker te relaxen.

Kampdata:

Kampdata:

Kampdata:

Van 14 t/m 17 jaar
24 t/m 30 juli 2021

Van 7 t/m 9 jaar
24 t/m 31 juli 2021

Van 10 t/m 12 jaar
31 juli t/m 7 augustus 2021

Van 12 t/m 14 jaar
7 t/m 14 augustus 2021

Van 15 t/m 18 jaar
14 t/m 21 augustus 2021

Meld je aan via www.svk.nl!
Vragen over het zeilkamp?
Contacteer dan Simone!
Stuur een mail naar simone@svk.nl
of bel 06 30 65 02 94.

Meld je aan via www.svk.nl!
Heb je vragen over de tentenkampen?
Dan moet je Nera hebben!
Stuur een mail naar nera@svk.nl
of bel 06 18 34 28 11.

Van 13 t/m 16 jaar
14 t/m 21 augustus 2021

Meld je aan via www.svk.nl!
Heb je vragen over het actiefkamp?
Neem contact op met Casper!
Stuur een mail naar casper@svk.nl
of bel 06 18 61 15 30.

Voor een
onvergetelijke
week!

SVK
tentenkampen, actiefkampen
en zeiltrektochten van 7 t/m 18 jaar

Meld je
aan via
svk.nl

