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Ouders en jeugdleden
Zomerkamp 2020

We hebben goed nieuws.
Scouting gaat ook in 2020 weer op zomerkamp!
Ook dit jaar gaan we gedurende de eerste week van de basisschoolvakantie weer op
kamp.
1. Waar gaan we naar toe?
We gaan naar Scouting Beatrix in Roermond, Hatenboer 60, 6041 TN
Roermond. De kinderen moeten zelf gebracht en gehaald worden. We slapen
ook dit jaar weer met alle speltakken in tenten. Er is dit jaar een gebouw
aanwezig met toiletten. Het terrein ligt aan de maasplassen. Dus wij willen
vragen om aan te geven of uw zoon / dochter een of meerdere
zwemdiploma’s heeft.
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2. Wanneer gaan we er naartoe?
We gaan in de eerste week van de zomervakantie, dit is van zaterdag 11 juli 2020 t/m vrijdag 17 juli
2020. Dit jaar willen wij net als de voorgaande twee jaar namelijk alle ouders uitnodigen op onze
traditionele bonte avond op vrijdag. Waarna het kamp gezamenlijk gesloten wordt. De leiding en de
oudste speltakken blijven dan nog om de laatste zaken op te ruimen en komen op zaterdagochtend
naar huis. Waarna we hopelijk met zijn allen op ons gebouw nog opruimen.
3. Wat kost het?
Middels deze brief kunt u uw kind aanmelden voor het zomerkamp 2020. We hebben de kosten t.o.v.
vorig jaar gelijk gehouden. De deelnamekosten zijn vastgesteld op € 90,- per kind. De aanmelding
wordt definitief na een vooruitbetaling van € 50,00 op IBAN nummer NL46RABO0147590450. Wij
willen u verzoeken om het geld niet contant te betalen of aan uw kind mee te geven. Omdat wij ook
een aanbetaling moeten doen, kunnen wij deze vooruitbetaling helaas niet meer retourneren als uw
kind eventueel besluit toch niet mee te gaan. Bovenstaande prijs is gebaseerd op een minimale
deelname van 40 jeugdleden, bij minder deelnemers kan het zomerkamp niet doorgaan. Dit jaar
willen we de leden van alle speltakken de mogelijkheid bieden een halve week mee te gaan. In het
verleden was deze mogelijkheid er alleen voor welpen. Indien hiervoor gekozen wordt duurt het
kamp voor die leden tot en met dinsdag 9 juli. De prijs die we vast hebben gesteld voor deze halve
week is € 50,-, de vooruitbetaling hiervoor bedraagt € 30,-.
Graag aanbetaling voor 1 mei 2020. Volledige betaling voor 15 juni 2020.
4. Hoe kan ik meedoen?
Schrijf je vanaf 1 februari, maar uiterlijk 1 mei 2020 in via https://inschrijven.scoutingstlucia.nl/ en
maak de aanbetaling over op NL46RABO0147590450 o.v.v. je naam en zomerkamp 2020. Als je
niet meegaat op kamp dit ook graag aangeven via https://inschrijven.scoutingstlucia.nl/ zodat we een
goed overzicht hebben! Het restbedrag dient voor 15 juni 2020 overgemaakt te zijn.
Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd, kijken wij uit naar een leuk zomerkamp.
Met vriendelijke groeten,
Leiding Scouting. St. Lucia
Voor informatie:Patrick Leclaire 06-52332572

