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ZPC WEEKEND 2015 
Zwem- en Poloclub Nederweert organiseert in het eerste weekend van de Herfstvakantie, van vrijdag-

avond 23 tot en met zondagmiddag 25 oktober 2015, een weekend in het pittoreske  Brabantse dorp, Ge-

mert. Inmiddels is de accommodatie voor dit weekend vastgelegd en zijn een aantal leden van ZPC Neder-

weert druk bezig dit weekend verder vorm te geven. Via http://www.decoxseboerderij.nl/  vind je alle details 

van deze locatie en haar directe omgeving. 

 

Het weekend is bestemd voor alle jeugdleden die in 2001 of eerder geboren zijn, kaderleden en bestuurs-

leden van ZPC Nederweert. De kosten voor dit weekend bedragen € 62,50 per persoon. Met het formulier 

“Met ZPC naar Gemert” (download eventueel hier) kun je je voor dit weekend aanmelden. Het volledig 

ingevulde formulier kun je tot en met zaterdag 28 maart 2015 inleveren bij Johan de Leeuw,. 

 

Deze uitnodiging en het formulier krijg je deze week ook nog op papier uitgereikt. 

 

 

In de bijdrage per persoon zit een vast bedrag van € 25,00 voor de accommodatie. Mocht je onverhoopt toch niet mee naar 

“Gemert” kunnen gaan, dan zijn we dit bedrag toch aan de eigenaar van de accommodatie verschuldigd. Om te voorkomen dat 

ZPC Nederweert deze kosten moet betalen, zal bij afmelding ná 1 augustus 2015 niet de gehele bijdrage worden terugbetaald, 

maar de bijdrage minus € 25,00 voor de accommodatie. 

 

De reis naar Gemert gaat per auto. Als je dit weekend over een auto kunt beschikken en bereid bent hiermee naar Gemert te rij-

den, dan vermeld dit even op het aanmeldingsformulier. Chauffeurs ontvangen hiervoor een kleine financiële vergoeding. 

 

Voor de organisatie van het weekend zoeken we nog een “chef kok” voor het orga-

niseren van de maaltijden. Deze taak zal met name zijn: het  

begeleiden/organiseren van de inkoop en de maaltijden zelf.   

Mocht je geïnteresseerd zijn vraag gewoon even bij Johan of Harm voor meer info. 
 

Het belooft een leuk, gezellig en sportief weekend te worden. Een weekend dat je niet mag missen. Dus ga mee en lever het aan-

meldingsformulier in. Mocht je na het lezen van deze uitnodiging nog vragen over het weekend hebben of ons willen helpen bij de 

organisatie voor of tijdens het kamp, neem dan even contact op met Johan de Leeuw (T: 06-27065617) of Harm Vlassak (T: 06-

20047797). E-mailen mag natuurlijk ook: johan.de.leeuw@zpcnederweert.nl of h.vlassak@zpcnederweert.nl. 

 

 

Namens het organisatiecomité, 

 

Jorine Scheepers, Harm Vlassak en Johan de Leeuw  
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