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Stichting YoY Kampen heeft de afgelopen jaren een groot aantal deelnemers mee kunnen nemen 

waarvan de financiële omstandigheden niet toereikend waren om de volledige kampprijs te kunnen 

betalen. U kunt een beroep doen op sponsoring door Stichting YoY Kampen als u aan de onderstaande 

voorwaarden voldoet: 

 

1. De aanvrager van een sponsor deelnemer dient zelf een deel van de kosten van een deelnemer aan 

het (kinder- of tiener) kamp te financieren via eigen middelen of sponsoring. De rest van de kosten 

wordt tot een maximum van € 100,00 per deelnemer gesponsord door Stichting YoY Kampen. 

 

2. U dient een verklaring mee te sturen van uw kerk/zendingsorganisatie/overige instanties waaruit 

blijkt dat er onvoldoende financiële middelen zijn om zelf de volledige kampkosten te betalen.  

Deze verklaring hebben wij graag voorzien met naam, functie, organisatie (logo) en 

telefoonnummer zodat wij, indien nodig, contact kunnen opnemen. 

 

3. De bijdrage door uzelf en/of sponsor dient uiterlijk 1 juli 2022 bijgeschreven te zijn op het 

volgende IBAN nr.:  

NL16 ABNA 052.789.88.13 

T.n.v.: Stichting YoY Kampen 

O.v.v.: Naam van het deelnemende kind en kamp. 

 

Indien betalingen niet op tijd zijn bijgeschreven op de rekening van Stichting YoY Kampen kan dat de 

deelname van het kind aan de kampweek in gevaar brengen. 

 

Graag het onderstaande formulier volledig invullen en samen met de verklaring mailen naar  

boekhouding@yoy.nl 

 

 

Mocht u verder nog vragen hebben dan kunt u die ook stellen via het bovenvermelde e-mailadres. 

 

 

 

 

 

 

Hanneke Jobse / Ruud van Berkel 

Boekhouding Stichting YoY Kampen 

e-mailadres: boekhouding@yoy.nl 

Website: www.yoy.nl 
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Persoonlijke informatie Naam deelnemer  

Naam ouder/verzorger   

Tel.nr. ouder/verzorger   

Kamp  

Begindatum kamp  

Adres deelnemer  

Postcode  

Woonplaats  

Gevraagde Sponsorbijdrage 

door YoY 

Voor welk bedrag wordt sponsoring 

aangevraagd?  

(max. € 100,00 per deelnemer) 

€  

Eigen bijdrage, uiterlijk 

overmaken op 1 juli 2022 
Kunt u zelf bijdragen  Ja / Nee 

Zo ja hoeveel?  € 

Uw IBAN nr. NL 

Uw tenaamstelling bankrekening  

Bijdrage andere sponsor , 

uiterlijk overmaken op 1 

juli 2022 

Naam andere sponsor  

Mogen wij contact opnemen met 

hem/haar indien nodig? 
Ja / nee 

Telefoonnummer  

e-mailadres  

Wat is het toegezegde bedrag € 

IBAN nr. andere sponsor NL 

Tenaamstelling bankrekening  

 

NL16 ABNA 052.789.88.13 

T.n.v.: Stichting YoY Kampen 

O.v.v.: Naam van het deelnemende kind en kamp. 


