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Lisse, januari 2021 

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

 

Ondanks de huidige omstandigheden rondom het coronavirus zijn wij druk bezig 

met de voorbereidingen voor het zomerkamp. We hopen dat de maatregelen tegen 

die tijd van dusdanige aard zijn dat wij gewoon weer op kamp kunnen. Net als 

afgelopen jaar zullen we de maatregelen goed in de gaten houden en hierin de dan 

geldende richtlijnen van Scouting Nederland volgen.  

 

Voor de Bevers wordt dit jaar geen zomerkamp gehouden maar wordt een 

alternatieve invulling gezocht in de maand voor het zomerkamp. 

 

Omdat dit evenement het hoogtepunt van het jaar is, hopen wij dat uw zoon/ 

dochter ook dit jaar meegaat. In onderstaande tabel kunt u zien waar en wanneer 

het onderdeel van uw kind op kamp gaat. 

 

Onderdeel Locatie Kampgeld Kampdata 

Bevers N.t.b. N.t.b. N.t.b. 

Welpen Meppel € 115 17 t/m 24 juli 

Waterwelpen Hasselt € 115 17 t/m 24 juli 

Scouts Dwingeloo € 115 17 t/m 24 juli 

Waterscouts Terherne € 130 17 t/m 24 juli 

Explorers Ommen € 115 17 t/m 24 juli 

Waterexplorers Sneek € 130 17 t/m 24 juli 

    

 

Inschrijven gaat via Scouts Online, het formulier van de inschrijving is te vinden 

via https://shawanos.nl/zomerkamp-2021/.  

Tegelijk met deze brief sturen wij u een beknopte handleiding met betrekking tot 

het werken met Scouts Online. De uiterste inschrijfdatum voor het zomerkamp is 

dit jaar 31 maart 2021. Na deze datum zal het formulier in Scouts Online worden 

gesloten. 

 

Ook als uw kind niet mee gaat ontvangen wij graag een reactie. Zo kunnen wij 

controleren dat deze informatie bij iedereen op de juiste manier is aangekomen.  

Deze reactie kunt u geven via het online inschrijfformulier. 

 

Het kampgeld wordt rond 31 mei 2021 afgeschreven door middel van de 

doorlopende machtiging. Wanneer u geen gebruik maakt van de doorlopende 

machtiging, verzoek wij u om uiterlijk 20 mei 2021 het kampgeld (inclusief € 2.50 

aan administratiekosten) over te maken naar bankrekening:  

NL71 RABO 0153 2643 06 t.n.v. Scoutinggroep Shawano’s o.v.v. onderdeel, naam 

lid. 

 

Annulering  

Mocht het kamp vanwege de corona omstandigheden geen doorgang kunnen 

vinden dan zullen wij de kampkosten aan u restitueren.  

Hierbij moeten wij wel een voorbehoud maken daar wij in de aanloop naar het 

kamp steeds meer kosten gaan maken voor de voorbereidingen van het kamp. 

Mochten wij last minute geconfronteerd worden met opgelegde omstandigheden, 

waardoor wij moeten annuleren, dan zijn wij eventueel genoodzaakt een deel van 

deze voorbereidingskosten op deze restitutie in te houden.  
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Om duidelijkheid te verschaffen voor de leiding, maar ook voor u als 

ouder(s)/verzorger(s), hanteren we de volgende annuleringsregeling: 

 

• U kunt uw inschrijving kosteloos annuleren tot en met 20 mei 2021. 

• Bij annulering tussen 21 mei 2021 en 1 juli 2021 retourneren wij het 

kampgeld minus €50. 

• Bij annulering vanaf 1 juli 2021 bent u het volledige kampgeld 

verschuldigd. 

 

Het wijzigen van uw inschrijving kunt u regelen via Scouts Online en via de leiding 

van het onderdeel waar uw kind lid van is.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Martijn Abbink 

Penningmeester@shawanos.nl 
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