Informatiebrief Zomerkamp 2022
Met deze informatiebrief willen we de meest belangrijke informatie m.b.t. het zomerkamp vast met u delen.
Mocht u na het lezen hiervan nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met een van de stafleden.

Locatie en Datum:
De locatie houden we nog even voor jullie geheim, dat maken we bekend in het kampboekje wat later dit jaar uit
komt.
De data van het zomerkamp zijn als volgt:
Start:
21-8-2022 om 11:00 uur
Einde welpen:
25-8-2022 om 19:00 uur
Einde scouts & explorers: 27-8-2022 om 11:00 uur
De tijden van aankomst en vertrek zullen ook in het kampboekje staan.

Stafteam
Welpen:
Renate
Max
Nick
Arno

Scouts:
Wouter
Marina
Joani
Aaron
Sem
Liyou
Frits

Explorers
Mike
Annick

VERZEKERINGEN
Om u een beeld te geven van de wijze waarop uw kind is verzekerd volgt hier een opsomming:
WA-verzekering: afgesloten door de ouders/verzorgers;
Ziektekosten verzekering: Afgesloten door de ouders/verzorgers;
Ongevallen verzekering: Afgesloten door scouting. Is geldig gedurende alle scouting activiteiten, ook
voor de rest van het jaar. Hieronder valt ook de reis van en naar scouting. (lijkt op een school
verzekering);
Groepsreisverzekering: Wordt door Jan Bautoen Groep afgesloten tijdens zomerkampen. Dit is een
aanvullende verzekering voor bagage, kleding enz.
De ervaring leert dat bij het indienen van een schadeclaim, de verzekeringsmaatschappijen veelal onderling
bepalen welke verzekering verplicht is tot vergoeding. Besef goed dat bij het indienen van een claim meestal
gevraagd wordt naar een aankoopbon(nen).

Fietsen
Of de fietsen mee nemen op zomerkamp wordt in het kampboekje gecommuniceerd.

Inschrijving
Zie bijgevoegd inschrijfformulier.
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Inschrijfformulier Zomerkamp 2022
Middels dit inschrijfformulier kunt u uw kind inschrijven voor het zomerkamp. We vragen u daarom om
onderstaand formulier in te vullen en te mailen naar penningmeester@scoutingklundert.nl. Let op, de
inschrijving is pas geldig als zowel dit formulier is ingeleverd en het kampgeld is overgemaakt. Dit geldt dus ook
als uw kind meedoet aan de zomerkampregeling!
Het kampgeld (€90,- per jeugdlid) kunt u overmaken op de volgende rekening:
NL 68 RABO 0304 8726 44
t.n.v.: Scouting Klundert
o.v.v.: Voor- en achternaam jeugdlid
Wij willen u vriendelijk verzoeken het document en het geld uiterlijk 16-7-2022 opgestuurd en overgemaakt te
hebben.

In te vullen:
Naam jeugdlid:
Speltak:
Telefoonnummer ouder 1:
Telefoonnummer ouder 2:

Doet u mee aan de zomerkamp premieregeling*?

Ja / Nee

Heeft het jeugdlid een (doorlopende) reisverzekering?

Ja / Nee

Naam ouder:

Handtekening ouder:

*Zo ja, dan hoeft u dus niet meer te betalen, maar moet u dit formulier nog wel inleveren
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