
 

 
  

Je wilt je 
aanmelden als 

deelnemer

Je kind zit in de 
huidige groep 2 

t/m groep 8

Je kind wil zich 
alleen aanmelden

Je schrijft je kind in 
de voor de 

reguliere groep

Je kind wil samen 
met een vriendje 

aanmelden

De eerste die zich aanmeldt 
geeft aan dat hij/zij geen code 
heeft. De tweede gebruikt de 
code of link die bij de eerste 
aanmelding wordt gegeven.

Je kind zit in de 
huidige groep 7 of 8

Je kind wil 
deelnemen aan 
de overnachting

Je schrijft je kind 
in voor de 

overnachting



 

 
 

Je wilt je aanmelden 
als leiding

Je bent tussen de 12 
en 15 jaar oud

Je bent de hele 
week beschikbaar

Er is de hele week 
iemand van 18 
jaar of ouder 

aanwezig op het 
inkakamp die 

verantwoordelijk 
voor je is.

Je wilt samen met 
een ander 

aanmelden als 
leiding. 

De eerste die zich 
aanmeldt geeft 
aan dat hij/zij 

geen code heeft. 
De tweede 

gebruikt de code 
of link die bij de 

eerste 
aanmelding wordt 

gegeven.

Je meldt je aan 
als jeugdleiding*

Je bent 
beschikbaar op 
dinsdag en/of 

donderdag

Je meldt je aan als 
spelleiding

Je bent tussen de 16 
en 18 jaar oud

Je bent de hele 
week beschikbaar

Je wilt samen met 
een ander 

aanmelden als 
leiding

De eerste die zich 
aanmeldt geeft 
aan dat hij/zij 

geen code heeft. 
De tweede 

gebruikt de code 
of link die bij de 

eerste aanmelding 
wordt gegeven

Je meldt je aan als 
jeugdleiding*

Je bent beschikbaar 
op dinsdag en/of 

donderdag

Je meldt je aan als 
spelleiding

Je bent 18 jaar of 
ouder

Je bent de hele week 
beschikbaar

Je wilt je eigen kind 
aanmelden

Je kind is 3 of 
4 jaar oud of 
zit in groep 1

Je klikt in het 
aanmeldformulier 
voor de leiding aan 
dat je een kleuter 
hebt die je op wil 
geven voor het 

inkakamp en vult 
de gegevens in 

Je wilt je samen met een 
ander aanmelden als 
leiding. De eerste die 

zich aanmeldt geeft aan 
dat hij/zij geen code 

heeft. De tweede 
gebruikt de code of link 

die bij de eerste 
aanmelding wordt 

gegeven.

Je meldt je aan als 
groepsleiding* en 
gebruikt hierbij de 
koppelcode van de 
deelnemer/leiding

Je kind zit in de 
reguliere groep 2 t/m 

groep 8

Je wilt je eigen 
kind in de groep

Je meldt eerst je 
eigen kind aan via 

het 
aanmeldformulier 
voor deelnemers 

Bij de inschrijving krijg 
je een koppelcode. Vul 

de koppelcode in bij 
het aanmeldformulier 

voor de leiding

Je wilt je samen met een ander 
aanmelden als leiding. De eerste 
die zich aanmeldt geeft aan dat 

hij/zij geen code heeft. De tweede 
gebruikt de code of link die bij de 

eerste aanmelding wordt gegeven.

Je meldt je aan als 
groepsleiding* en 
gebruikt hierbij de 
koppelcode van de 
deelnemer/leiding

Je wilt geen 
kind 

aanmelden

Je wilt je samen met een 
ander aanmelden als leiding. 
De eerste die zich aanmeldt 

geeft aan dat hij/zij geen code 
heeft. De tweede gebruikt de 
code of link die bij de eerste 
aanmelding wordt gegeven.

Je meldt je aan als 
groepsleiding* en 
gebruikt hierbij de 
koppelcode van de 
deelnemer/leiding

Je wilt leiding zijn 
tijdens het 

donderdagavond-
programma

Je meldt je naast 
groepsleiding ook 

aan als leiding voor 
het 

donderdagavond-
programma

Je bent beschikbaar op 
dinsdag en/of 

donderdag

Je meldt je aan als 
spelleiding

* als je aanmeldt als 
jeugdleiding/groepsleiding kun je wel 
ingezet worden als spelleiding  

 


