
 
Inschrijven Huttendorp Wognum 2015 
 
Aan alle kinderen van groep 3 t/m groep 8 uit Wognum, 
 
Ook dit jaar wordt er natúúrlijk weer een huttendorp georganiseerd. Huttendorp Wognum 2015 vindt plaats 
in het eerste weekend van de zomervakantie, op 4 & 5 juli. Het thema van deze editie is: ‘Het Oude Egypte’ 
 
Programma 
Alle kinderen gaan in groepen een hut bouwen. Onder begeleiding van vrijwilligers nemen de groepen het 
tegen elkaar op om de mooiste hut te bouwen. Het timmeren wordt afgewisseld met sport en spel. 
Zaterdagochtend beginnen we vroeg met het bouwen van de hutten, zaterdagavond zullen de kinderen uit 
groep 3 t/m 6 na het eten naar huis gaan. De kinderen uit groep 7 en 8 zullen blijven slapen in hun 
zelfgemaakte hut. Zondagochtend beginnen we weer vroeg om de hutten helemaal af te maken en de rest 
van de dag zal gevuld worden met leuke spellen. Aan het eind van de middag kunnen de ouders de hutten 
komen bezichtigen en de kinderen weer ophalen. 
 
Kosten 
Om het huttendorp te financieren vragen wij 20 euro per inschrijving. Voor dit geld kunnen de kinderen 
twee dagen hutten bouwen en mee doen aan sport- en spel activiteiten. De organisatie verzorgt zaterdag 
het middag- en avondeten. Zondag is er ontbijt voor groep 7 en 8, in de middag gaan we met z’n allen 
lunchen, beide dagen zorgen we voor voldoende drinken en lekkere en gezonde snacks tussendoor. 
 
Inschrijfavond 
De inschrijfavond wordt gehouden op vrijdag 24 april in Everland, Sportlaan 13 te Wognum. De deur gaat om 
19:00 uur open en om 21:00 uur sluiten we de inschrijving. Zorg dat je het ingevulde inschrijfstrookje + 
inschrijfgeld meeneemt! 
 
Dit jaar zullen wij op de inschrijfavond ook loten gaan verkopen voor de Huttendorp loterij. Één lot kost twee 
euro. Mocht u een of meerdere loten willen kopen, zorg er dan voor dat u contant geld bij u heeft. 
 
Met vriendelijke groet,   
 
Organisatie Huttendorp Wognum  
www.huttendorpwognum.nl  
info@huttendorpwognum.nl  
 

Let op: wij hebben een limiet op het aantal kinderen die zich kunnen inschrijven en vol = vol. 
 
 
Inschrijfstrookje Huttendorp Wognum 2015 
 

Voor en achternaam:      Geslacht: jongen / meisje 

Geboortedatum: ......- ......- ............  Klas: 

Adres:     

Emailadres ouder: 

Telefoonnummer ouder:     

Nummer te bellen bij nood:  

Bijzonderheden (bv: allergie/medicijnen/dieet):  

 

Voorkeur vriendjes (max. 4): 



 
Algemene voorwaarden Huttendorp Wognum 
 
Teruggave inschrijfgeld  
Indien u de deelname aan Huttendorp Wognum wilt annuleren krijgt u alleen met een geldige reden het 
inschrijfgeld terug, minus €5,- administratiekosten. Of er sprake is van een geldige reden voor de annulering 
staat ter vrije beoordeling van het bestuur van Huttendorp Wognum. 
 
Als geldige reden voor de annulering kan onder andere worden aangemerkt: 

- een lichamelijke klacht van de deelnemer op basis van een doktersverklaring 
- overlijden van familie van de deelnemer (eerste en tweedegraads bloedverwanten) 

 
Als geldige reden voor de annulering kan niet worden aangemerkt: 

- vakantie tijdens Huttendorp Wognum 
- ruzie met vriendjes/vriendinnetjes 
- verhuizing 
- gebrek aan motivatie 

 
Overmacht 
Huttendorp Wognum is gerechtigd om op ieder moment wegens een dringende reden het huttendorp 
geheel of gedeeltelijk af te lasten. Of er sprake is van een dringende reden staat ter vrije beoordeling van het 
bestuur van Huttendorp Wognum.  
 
Omgangsvormen: houding en gedrag 
Wanneer een deelnemer aan Huttendorp Wognum zich niet naar behoren gedraagt, kan hij/zij een officiële 
waarschuwing van een vrijwilliger krijgen. Na twee officiële waarschuwingen volgt er uitsluiting van verdere 
deelname aan het Huttendorp. 
 
Aansprakelijkheid  
Huttendorp Wognum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vernieling, beschadiging of vermissing van 
eigendommen van deelnemers of vrijwilligers tijdens activiteiten of andere werkzaamheden van Huttendorp 
Wognum. 
 
Schade Huttendorp Wognum 
Indien deelnemers en/of vrijwilligers schade toebrengen aan eigendommen van Huttendorp Wognum of 
mensen/organisaties die door Huttendorp Wognum worden ingezet dan zal de stichting de schade verhalen 
op de veroorzaker van deze schade of zijn/haar ouders/verzorgers. 
 
Beeldmateriaal 
Huttendorp Wognum heeft het recht beeldmateriaal gemaakt tijdens Huttendorp Wognum waarop 
deelnemers en/of vrijwilligers op afgebeeld staan vrij te gebruiken voor promotionele doeleinden.  


