KAMP 2022

THEMA
Beste kunfu studenten,
Binnekort is het weer zo ver. Dan kan de jaarlijkse training weer starten. Wij kijken
alvast enorm uit naar een week trainen met jullie. Zorg zeker dat de beentjes goed
ingesmeerd zijn want het wordt geen saai kamp. ☺( Het thema is dus kunfu panda
;))

KAMPPLAATS
‘Het adres van de kampplaats is: Blauwe poort, dries 30, 9170 Sint-Gillis-Waas.

INDIVIDUELE STEEKKAART & MEDICATIE
De medische fiches worden online bijgehouden. Gelieve die online steekkaarten
voor het kamp na te kijken en aan te passen/vullen indien nodig. De steekkaarten
vindt u terug op de groepsadministratie van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/
Ook als uw zoon/dochter medicijnen zou moeten nemen, vernemen we dat graag.
Vermeld zeker de naam van je kind en de dosering op de verpakking. De medicatie
wordt aan de leiding afgegeven bij vertrek.
Belangrijk! Er is altijd een attest van de dokter nodig om medicatie te mogen
(mee)nemen op kamp. De leiding heeft toestemming nodig van de huisarts om
medicatie te mogen geven. Dit document kan online gevonden worden op de
medische fiche onder ‘attest van de arts’.

VERZEKERINGEN BIJ EEN ONGEVAL OP KAMP
Als er tijdens het kamp iets gebeurt, voorzien we als leiding de gepaste medische
zorgen. Als er na het kamp toch nog medische zorgen of doktersbezoeken nodig
zijn, dan is het belangrijk dat je zo snel mogelijk telefonisch contact opneemt met de
(groeps)leiding en dat er binnen de 8 dagen een vaststelling gebeurt bij de
dokter/medische instelling/specialist.
Aangezien het voor de verzekering belangrijk is dat de vaststelling zo snel mogelijk
gebeurt, ga je best langs bij je huisarts of de spoeddienst. Vraag hierbij ook naar
een geneeskundig getuigschrift voor de verzekeringen. De ingescande versie van dit
getuigschrift stuur je door naar de leiding zodat zij de verzekeringspapieren in orde
kunnen brengen en kunnen doormailen naar de verzekeringen.
De medische kosten zullen nadien door de verzekeringen worden terugbetaald.

VERVOER
HEENWEG
CONCREET:
● We verwachten de kabouters 15Juli om 13:30uur op de kamplaats met al hun

materiaal.
● Iedereen heeft zijn scoutsuniform aan, dat tip top in orde is.
● De identiteitskaart of kids-ID wordt afgegeven bij aan de leiding op de
kampplaats

TERUGWEG
Het kamp eindigd 21 juli om 13 uur. Op dat moment bent u welkom om uw getrainde
kunfu meester op te komen halen.

INSCHRIJVEN
Achteraan deze kampbrief zit het inschrijvingsstrookje. Bezorg dit voor zondag 26
juni (dit is de dag van het ijssalon) aan iemand van de leiding. Het strookje mag ook
doorgemaild worden!
Het kampgeld bedraagt 90 euro. Hierin zit o.a. Heen- en terugrit met de trein (indien
nodig), huur kampterrein, eten en drinken, elektriciteit, spelmateriaal, ...
Gelieve het kamp ten laatste voor 5 juli (ongeveer 10 dagen voor de aanvang van het
kamp) te betalen via overschrijving op het rekeningnummer BE15 7330 6213 8230
met vermelding van: kabouterkamp2022 + naam lid.

GELD DAT NIET VOOR IEDEREEN EVEN BESCHIKBAAR IS
Geld dat niet voor iedereen even beschikbaar is. Gelukkig zijn er een heleboel
manieren om een deeltje van het kampgeld van je kinderen terug te krijgen. Heel
wat ziekenfondsen betalen kampen terug en mensen die een leefloon hebben
kunnen ook terecht in OCMW’s. Als deze reguliere terugbetalingen toch niet
voldoende zijn om het kampgeld te kunnen betalen, kan men steeds iets laten weten
aan iemand van de (groeps)leiding en kunnen we samen op zoek naar een
oplossing.

ALLE DATA OP EEN RIJTJE
LAATSTE DAG OM IN TE SCHRIJVEN
ZONDAG 26 JUNI
Het ijssalon is de laatste dag om in te schrijven! Kom die dag zeker ook genieten
van een lekker ijsje.

LAATSTE DAG OM TE BETALEN
JULI

....

5 juli is de laatste dag waarop jullie kunnen betalen voor het kamp. (ongeveer 10
dagen voor de aanvang van het kamp)

of aankomst op de kampplaats
15 JULI
Op 15 juli spreken we af om 13:30 u aan de kampplaats Vergeet zeker je
identiteitskaart en eventuele medicatie niet.

Einde kamp
21 JULI
Op 21 juli Eindigd het kamp om 13:00u. Op dit uur bent u welkom om uw kunfu

meester op te komen halen.

MEE TE NEMEN
Hieronder een lijst met benodigdheden voor op kamp. Neem kledij mee die vuil mag
worden, neem voldoende mee maar zeker niet te veel.

KLEDIJ

EETGEREI

• korte broeken

• keukenhanddoek

• lange broek
• warme truien
• T-shirts
• sokken
• ondergoed

SCHRIJF
OVERAL JE
NAAM IN !!!!

SLAAPGERIEF
• slaapzak

• regenkledij

• veldbedje

• VERKLEEDKLEDIJ!

• pyjama (en knuffel)

WASGERIEF

SCHOEISEL

• tandenborstel

• sportschoenen

• tandpasta

• bottinnen

• zeep / shampoo

• eventueel sandalen

• washandje

• eventueel laarzen

• handdoek

VERBODEN LIJST

• kam/borstel

• elektronica (ook geen gsm)

ALLERLEI

• geld

• muggenmelk / tekenspray

• snoep (dit maakt de leiding enkel dik)

• zaklamp (+ extra batterijen)

• horloge, wekker (of ander raar

• zwemgerief

toestel dat het uur kan verklappen)

• zonnecrème
• briefpapier, postzegels, enveloppen + adressen
• pet of hoedje
• fluovestje
• drinkbus
• linnenzak
• zakdoeken

CONTACTGEGEVENS
Bij vragen mag u steeds iemand van de leiding bellen, mailen of na een vergadering
aanspreken, indien u het wenst komen wij ook altijd graag thuis eens langs.
In noodgevallen zijn wij op kamp bereikbaar op onderstaande nummers. Let wel, het
kan altijd zijn dat we even geen bereik hebben op de GSM. Laat dan een boodschap
achter, en dan nemen wij terug contact op.
Lucas Gillard

04/94.64.41.46

Lucas.gillard@scoutinghoboken.be
Sam Verbruggen

04/96.48.85.90

Sam.verbruggen@scoutinghobken.be

INSCHRIJVINGSSTROOKJE
Bezorg dit strookje ten laatste op 26 juni (ijssalon) bij iemand van de leiding! Ouders
die 2 of meer kinderen in dezelfde tak hebben vullen dit strookje voor elk kind apart
in.
Mail kabouters@scoutinghoboken.be
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik ouder van ............................................................................................(naam en voornaam lid),
geef hierbij de toestemming aan mijn zoon of dochter om mee te gaan op …..kamp
van 15 juli tot en met 21 juli 2022. Hiervoor zal ik 90 euro overmaken op de volgende
rekening: BE15 7330 6213 8230 (voor 5 juli!).
Bovendien verklaar ik dat de individuele steekkaart (medische fiche) die digitaal
bewaard wordt door Scouting Hoboken nog steeds volledig en correct is.

Handtekening ouder:

Datum: ......................................
Naam en voornaam ouder:
....................................................................................

