Beste ouders,
We kijken er reikhalzend naar uit, maar over enkele maanden is het eindelijk
zo ver. Dan vertrekken we allemaal op het langverwachte kamp. Dit jaar kan
u uw zoon/dochter inschrijven op de kampavond van 19 mei.
Net zoals vorig jaar, kiezen we er ook dit jaar voor om het kampboekje pas
uit te delen op de kampavond zelf om het allemaal nog wat spannend te
houden.
Wat mag u verwachten van de kampavond?
-

Een (leuke) introductie van het kampthema
Exclusieve Foto’s van de kamplocatie
Algemene kampinformatie
Een voorstelling van wie er allemaal meegaat
Aansluitend kan u rustig napraten in ons eigenste scoutscafé; het ideale moment om
nog wat na te praten met andere ouders of vragen te stellen aan de leiding.
…

Voor ouders van kapoenen en jogivers begint de kampavond om 19u30. De kampavond van
de welpen en givers gaat van start om 20u. Afsluiten doen we met de jins die hun kamp graag
voorstellen om 20u30. De kampavonden gaan door in onze nieuwe lokalen.

Wat dient u mee te brengen?
-

Twee klevertjes van het ziekenfonds
Een met zorg ingevulde medische fiche (zie verder in het boekje)

Hoe moet ik betalen?
Om praktische redenen, vragen wij vriendelijk om het kampgeld niet cash mee te nemen maar
afhankelijk van de tak volgend bedrag te storten tegen uiterlijk 5 juni:
-

Kapoenen: €85 op rekeningnummer BE31 7895 2999 2355
Welpen: €125 op rekeningnummer BE75 7775 9140 6551
Jogivers: €125 op rekeningnummer BE42 7895 2999 2254
Givers: €135 op rekeningnummer BE64 7895 2999 2052
Jins: €250 op rekeningnummer BE41 0688 9821 8310

Moeilijkheden om het kampgeld te betalen? Neem dan contact op met de groepsleiding en
wij zorgen, in alle discretie, voor een betaling op maat.
Leiding betaalt hetzelfde bedrag als de tak waaraan hij/zij leiding geeft.
Tot dan!
Vele scoutsgroeten,
De groepsleiding, leidingsploeg en foeriers

