
	  
	  

	  
	  
Betreft:	  Pinksterkamp	  en	  Zomerkamp	  Junioren/Tuig	  2014	  
	  
	  

Rotterdam,	  11	  april	  2014	  
	  
Beste	  ouders,	  
	  
De	  lange	  winter	  is	  weer	  ten	  einde	  en	  daarmee	  ook	  het	  onderhoudsseizoen:	  de	  boten	  zien	  
er	  weer	  piekfijn	  uit	  en	  inmiddels	  wordt	  er	  weer	  volop	  gezeild.	  Dat	  is	  natuurlijk	  al	  goed	  
nieuws,	  maar	  nog	  beter	  nieuws	  is	  dat	  we	  binnenkort	  weer	  op	  kamp	  gaan!	  Deze	  brief	  is	  
een	  vooraankondiging	  van	  zowel	  het	  Pinksterkamp	  als	  het	  Zomerkamp.	  Als	  u	  uw	  kind	  
via	  bijgaand	  opgaveformulier	  opgeeft,	  ontvangt	  u	  over	  elk	  kamp	  te	  zijner	  tijd	  nadere	  
informatie.	  
	  
Pinksterkamp	  6-‐9	  juni,	  Biesbosch	  
Van	  vrijdagavond	  6	  juni	  t/m	  maandag	  9	  juni	  gaan	  we	  op	  Pinksterkamp.	  Traditiegetrouw	  
gaan	  we	  met	  de	  Stelmar	  naar	  de	  Biesbosch.	  Een	  groot	  deel	  van	  dit	  kamp	  bestaat	  uit	  een	  
zogenaamde	  hike:	  een	  tweedaagse	  tocht	  waarbij	  de	  kinderen	  zelfstandig	  met	  hun	  vlet	  
een	  tocht	  door	  de	  Biesbosch	  varen.	  Naast	  een	  voorproefje	  en	  een	  goede	  oefening	  voor	  
het	  Zomerkamp	  is	  dit	  altijd	  een	  bijzondere	  ervaring	  voor	  alle	  deelnemers.	  De	  kosten	  van	  
dit	  kamp	  bedragen	  €	  45,-‐.	  
	  
Zomerkamp	  18-‐27	  juli,	  Friesland	  
Van	  vrijdagavond	  18	  t/m	  zondag	  27	  juli	  vindt	  het	  Zomerkamp	  plaats.	  Het	  Zomerkamp	  is	  
het	  absolute	  hoogtepunt	  van	  het	  Stellajaar.	  Dit	  jaar	  maken	  we	  met	  de	  Stelmar	  een	  heuse	  
trektocht	  door	  Friesland.	  Het	  is	  inmiddels	  alweer	  wat	  jaartjes	  geleden	  dat	  we	  daar	  zijn	  
geweest,	  maar	  de	  oudere	  leden	  zullen	  zich	  herinneren	  dat	  Friesland	  de	  ideale	  locatie	  is	  
voor	  een	  zomerkamp:	  prachtig	  zeilwater	  in	  overvloed,	  leuke	  dorpjes	  en	  een	  bijzondere	  
sfeer.	  Het	  programma	  staat	  bol	  van	  uitdagende	  spelen,	  dagtochten,	  hikes	  en	  ga	  zo	  maar	  
door:	  dit	  wil	  niemand	  dus	  missen!	  De	  kosten	  van	  het	  Zomerkamp	  bedragen	  €	  165,-‐.	  
	  
Met	  bijgaand	  opgaveformulier	  kunt	  u	  uw	  kind	  opgeven	  voor	  beide	  kampen.	  Als	  u	  een	  
doorlopende	  incasso	  hebt	  afgegeven	  voor	  betaling	  van	  de	  contributie,	  kunt	  u	  het	  
kampgeld	  automatisch	  laten	  afschrijven.	  Zo	  niet,	  dan	  kunt	  u	  de	  contributie	  zelf	  
overmaken	  op	  IBAN	  NL16	  INGB	  0004	  2260	  22,	  t.n.v.	  Stella	  Maris	  inz	  waterg/scouting.	  
Het	  kampgeld	  voor	  het	  Pinksterkamp	  dient	  uiterlijk	  30	  mei	  bij	  ons	  binnen	  te	  zijn,	  dat	  
van	  het	  Zomerkamp	  uiterlijk	  1	  juli.	  Automatische	  incasso	  vindt	  ook	  rond	  die	  data	  plaats.	  
	  
Voor	  vragen	  kunt	  u	  uiteraard	  terecht	  bij	  de	  Staf.	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  
	  
De	  Staf



	  
	  

Opgaveformulier	  Pinksterkamp	  en	  Zomerkamp	  Junioren/Tuig	  2014	  
	  
Naam	  kind	   	  
(Mobiel)	  telefoonnummer	  ouders	   	  
Evt.	  medicijnen	   	  

Dieet/vegetarisch	   	  

Evt.	  bijzonderheden	   	  

	  
In	  geval	  van	  nood,	  zulks	  ter	  beoordeling	  van	  een	  arts,	  geef	  ik	  toestemming	  mijn	  
zoon/dochter	  te	  laten	  opnemen	  en	  behandelen	  in	  een	  ziekenhuis,	  zonder	  mijn	  
voorkennis,	  indien	  het	  niet	  mogelijk	  bleek	  tijdig	  contact	  op	  te	  nemen.	  
	  
Ik	  geef	  mijn	  zoon/dochter	  op	  voor:	  
	  
O	   Het	  Pinksterkamp	  in	  de	  Biesbosch	  van	  6	  t/m	  9	  juni,	  kampgeld	  €	  45,-‐	  te	  betalen	  
	   uiterlijk	  30	  mei.	  
	  
O	   Het	  Zomerkamp	  in	  Friesland	  van	  18	  t/m	  27	  juli,	  kampgeld	  €	  160,-‐,	  te	  betalen	  
	   uiterlijk	  1	  juli.	  
	  
Betalingswijze	  
	  
O	   Automatische	  incasso.	  Ik	  heb	  een	  doorlopende	  machtiging	  voor	  betaling	  van	  de	  
	   contributie	  of	  geef	  die	  alsnog	  af	  (informatie	  bij	  de	  penningmeester).	  
	  
O	   Ik	  maak	  het	  kampgeld	  zelf	  over.	  
	  
	  
Plaats	  +	  datum:	  	   	   _____________________________________________	  
	  
	  
	  
Handtekening	  ouder:	  	   _____________________________________________	  


