
VLC Wintersport 2016 
 

In de voorjaarsvakantie 2016 gaat het VLC voor de 20e keer op wintersport.  

Wil jij gezellig met vrienden van school naar de sneeuw?  (Beter) Leren 

skiën/snowboarden? ’s Avonds krom liggen van het lachen tijdens het avond 

programma? Lees dan snel verder! 

Benieuwd naar een impressie van de wintersport? Surf naar:  

2014: http://vimeo.com/88157360 2015: https://vimeo.com/122538323 ! 
 

Kosten: €575 (dit is een schatting, wij zijn non-profit, maar dan kun je alvast gaan sparen) 

Datum vertrek:  19 februari 2016 

- busreis per luxe touringcar 

- verblijf in een jeugdherberg op basis van half pension 

- 6-daagse skipas 

- ski- en snowboardmateriaal 

- 4 uur ski- of snowboardles per dag 

- avondvermaak 

Datum terugkeer:  27 februari 2016 
 

De VLC-skireis is niet alleen voor leerlingen die al kunnen skiën, beginners zijn 

ook van harte welkom! Dus als het je leuk lijkt: SCHRIJF JE IN voor 25 april! 

De reis is voor 3
de

 klassers en hoger, opgeven mag als je in de 2
de

 klas zit ( je 

moet dus wel overgaan). 
 

Lever je inschrijving in bij je eigen L.O.-docent, bij Emil Hoogstad of mail dit 

ingevulde formulier naar hst@hetvlc.nl. Het digitale formulier is te vinden op je 

schoolmail en op de website. Papieren formulieren zijn af te halen bij de L.O.-

docenten. 

Als je erg graag mee wilt is het slim om je op te geven voor skiën en 

snowboarden. Je maakt dan dubbele kans (wij bepalen wat je dan gaat doen). 

Geef bij je inschrijving aan hoeveel (wintersport) weken je ervaring hebt. Een 

dagje Snowworld telt niet mee! 
 

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Emil Hoogstad hst@hetvlc.nl.  

JA! Ik wil mee met de VLC-skireis. 

Naam:_____________________________________Klas:______________ 

Ik wil graag: SKIËN / SNOWBOARDEN / maakt mij niets uit! 
 

Ik heb _____ weken SKI-ervaring en/of _____ weken SNOWBOARD-ervaring. 

 

Ik wil graag samen met (vriend/vriendin)……………………………………… 

 

Handtekening ouder/verzorger: 

 

_________________________    
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