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Bleiswijk 12-12-2014
Beste ouders/verzorgers en welpen,
Zoals elk jaar wordt ook dit scoutingjaar afgesloten met een supergaaf en
spannend zomerkamp. Om precies te zijn zal dit zomerkamp plaatsvinden
van zaterdag 11 juli t/m vrijdagavond 16 juli 2015, de eerste week van de
zomervakantie. Ook dit jaar gaat de Aquahorde weer samen met de
Bandarloghorde op kamp, en dat wordt weer net als alle jaren een super
gezellig zomerkamp!
We gaan dit jaar naar een clubhuis van Scoutinggroep Rambonnetgroep in
Zeist. Het gebouw ligt in de prachtige omgeving van de Utrechtse Heuvelrug
met veel ruimte om te spelen en om allerlei spannende avonturen te
beleven.
Ben je nog nooit mee op kamp geweest maar toch nieuwsgierig hoe het er
op een kamp aan toe gaat, kijk dan even op de kampwebsite van het
zomerkamp van 2013: welpenkamp.blogspot.com
De kosten voor het zomerkamp zijn € 125, waarvan € 30 als aanbetaling. De
aanbetaling dient voor 15 januari 2015 aan ons overgemaakt te worden. Het
resterende bedrag (€ 95) dient voor 1 mei 2015 overgemaakt te zijn. Dit
alles op rekeningnummer NL46 RABO 010 76 13 743 t.n.v. Scouting
Cranenborghgroep Bleiswijk.
De overmaking graag onder vermelding van: Zomerkamp 2015 Welpen en
voor- en achternaam van uw kind.
Nb. Afmelding voor deelname aan het zomerkamp kan alleen schriftelijk,
per post of e-mail, bij de penningmeester van de vereniging: Beukenlaan 93
2665 DX Bleiswijk of henny@scoutingbleiswijk.nl.
Bij afmelding tussen 1 maart en 1 mei vindt er geen terugbetaling van de
aanbetaling plaats. Bij afmelding na 1 mei geldt dit voor het hele
kampbedrag. In geval van overmacht beslist het bestuur of terugbetaling
van aanbetaling/kampbedrag plaatsvindt. Inschrijving is pas definitief als
de aanbetaling is ontvangen. Indien het resterende bedrag niet voor 1 mei is
ontvangen kan er geen deelname aan het kamp plaatsvinden.
U kunt uw zoon of dochter opgeven met de bijgaande antwoordstrook, geef
deze zo snel mogelijk aan de leiding.
Met vriendelijke groet,
De Welpenleiding van de Aquahorde & Bandarloghorde.
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Inschrijving zomerkamp 2015
Hierbij geef ik mijn zoon / dochter * (naam) …………………………………………….
wel / niet * op om mee te gaan op zomerkamp van zaterdag 11 juli t/m
vrijdagavond 16 juli 2015.
(inschrijving voor deelname is alleen geldig indien de aanbetaling is
overgemaakt).
Ik heb kennis genomen van de betalingsvoorwaarden.

Handtekening ouders / verzorgers:

* Doorhalen wat niet van toepassing is
Ook deze brief is terug te vinden op onze website:
www.scoutingbleiswijk.nl/nieuws/brieven.php
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