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Kampinschrijving
Beste ouders en leden,
Bij de eerste zonnige dagen dromen de meeste scouts al volop van het kamp. Inderdaad,
het kamp komt weer razendsnel dichterbij. Nog even naar school en het is weer zover! Deze
brief met bijgevoegd inschrijvingsformulier bewijst dat ook de leiding al een tijdje bezig is met
de voorbereidingen!
Om te weten wie er allemaal meegaat, vinden zondag 6 mei 2018 de kampinschrijvingen
plaats. Deze zullen doorgaan aan onze lokalen, onmiddellijk na de vergadering (voor de
kapoenen en welpen van 17u tot 17u30, voor de jongverkenners en verkenners van 18u tot
18u30). Wij zouden willen vragen om elk kind bij zijn eigen tak in te schrijven. Hiervoor breng
je het inschrijvingsformulier correct en volledig ingevuld mee naar de scouts. De medische
fiche is normaal gezien al in ons bezit van bij het begin van het jaar. Als er sindsdien echter
belangrijke wijzigingen hebben plaatsgevonden aan de gezondheidstoestand van je kind,
laat het ons dan weten via het inschrijvingsformulier op de achterzijde van deze brief.
Gelieve bij de inschrijving ook per tak het gepaste bedrag mee te nemen.
We vragen met klem de datum en manier van inschrijven te respecteren en dit in één keer
volledig af te handelen. Zo garandeer je een vlot verloop voor zowel de leiding als voor
jezelf! Als je deze dag niet aanwezig kan zijn, laat dan zeker op voorhand iets weten aan
iemand van de leiding, en probeer de inschrijving zo snel mogelijk af te handelen!
Meer informatie over het kamp krijg je in de loop van de maanden nog van de leiding. Mocht
je toch al vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen.
Hieronder geven we nog even de datum van vertrek en terugkomst, de locatie en de prijs
van het kamp mee per tak. De kapoenen en de welpen gaan voor een kortere periode maar
aan dezelfde prijs mee op kamp, vroeger was dit zo omdat er een gebouw voorzien werd.
Nu moeten we grotere tenten, wc-kotjes, verlichting, … voorzien waardoor de kapoentjes en
de welpen toch wat extra luxe hebben.
Tak
Kapoenen
Welpen
Jongverkenners
Verkenners
Voortrekkers

Vertrek
dinsdag
24 jul
zaterdag
21 juli

Terugkomst

Locatie

Prijs

dindag
31 juli

Graide
(Bièvre)

€110

Alvast bedankt, en hopelijk tot bij de kampinschrijvingen!
De leiding

Inschrijvingsformulier

Scouts en Gidsen Vlaanderen Don Bosco
A-36-09-G
2870 Ruisbroek

Kamp 2018
Tak:

Kapoenen / Welpen / Jong-verkenners / Verkenners / Voortrekkers

Voornaam:
Naam:
Geboortedatum:
Adres:
Gemeente:
Telefoon/GSM ouders:
E-mailadres ouders:
Mutualiteit:

Zijn er wijzigingen aan de gezondheidstoestand van uw kind die niet zijn meegedeeld in de
medische fiche in het begin van het scoutsjaar?

 Nee

 Ja, namelijk:

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Ik geef toestemming om foto’s van mijn kind te publiceren op de website en op facebook.

 Ja
Handtekening

 Nee

