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Pinksterweekend - 25 t/m 28 mei 2007 
 

Zoals tijdens de algemene jeugdvergadering op 14 februari jl. besproken, hadden we graag de 
keuzemogelijkheid willen bieden om naar Frankrijk (MX Londinières in Normandië) of Duitsland (Jef 
Janssen) te gaan. Na het circuit in Frankrijk zelf te hebben bezocht, zijn we tot de conclusie 
gekomen dat het niet geschikt is voor jeugdige minder geoefende rijders. (Zie verslag op de HAMC 
website.) Dit heeft ons doen besluiten voor Jef Janssen te kiezen. Donderdag ’s avonds kan er 
worden aangereisd, waarna Jef Janssen de 25, 26 en 27 mei training zal geven en we ’s maandags 
weer huiswaarts keren.  
Inschrijving is alleen mogelijk voor H.A.M.C. leden in de klassen 65 cc tot en met MX2 t/m 16 jaar.  
Deelname is voor eigen risico, de H.A.M.C. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, letsel 
en/of andere schade. Sluit zelf een passende verzekering af! 
 

 

Deelnemer 4 nachten intern inclusief ontbijt   € 195,-- 
Niet deelnemers intern inclusief ontbijt € 10,-- per nacht / per persoon 
Duidelijk vermelden aantal personen _______ x 4 nachten x € 10,-- = € …..….. 
(Ontbijt wordt geregeld, overige maaltijden zelf verzorgen.) Totaal:  € …..….. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Deelnemer 4 nachten camping exclusief ontbijt   € 175,-- 
Niet deelnemers camping exclusief ontbijt € 5,-- per nacht / per persoon 
Duidelijk vermelden aantal personen _______ x 4 nachten x € 5,-- =  € …..….. 
Aantal personen ontbijt (verzorgd door Jef Janssen) _______ x 4 dagen x € 5,-- = € …..….. 
(Broodjes kunnen worden besteld, overige maaltijden zelf verzorgen.) Totaal:  € …..….. 
 
S.v.p. het totaalbedrag overmaken op ABN-Amro bankrekeningnummer 59.11.24.629  
vóór 15 mei 2007 onder vermelding van “Pinksterweekend 2007” en je lidnummer. 
Bij geen overboeking vóór 15 mei 2007 is geen deelname mogelijk! 

 
Inschrijfformulier Pinksterweekend 2007 
 

H.A.M.C. lidnummer : ____________________________ 
Naam : ____________________________ 
Voornaam  : ____________________________ 
Adres : ____________________________ 
Postcode & Plaats : ____________________________ 
Telefoon : ____________________________ _________________________ 
E-mailadres : ____________________________ Handtekening ouder 
 
 

Klasse : 65 cc klein / 65 cc groot / 85 cc klein / 85 cc groot / MX2 jeugd 
 

Inschrijvingen opsturen of e-mailen naar:  
Kees Oudshoorn & Angélique Waijerdink 
Goorsestraat 51 
7482 CB  HAAKSBERGEN 
E-mail: angie-kees@hetnet.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
Het jeugdbestuur Herald, Kees en René 


