
 

 

 

 

 

 

Rotterdam, 11 januari 2014 

Betreft: Voorjaarskamp 16 tot en met 19 februari 

 

Beste ouder/verzorger,  

Het nieuwe jaar is weer begonnen, het onderhoud s in volle gang. Dat betekent dat het volgende 

kamp al snel is! Het voorjaarskamp zal dit jaar plaats vinden van ZONDAG 16 februari tot en met 

WOENSDAG 19 februari. Dit jaar blijven we een beetje in de buurt, om precies te zijn gaan we naar 

Maassluis. We verblijven in een prachtig clubhuis midden in de natuur. Het is een groepskamp voor 

alle jeugdleden, dus voor de Dolfijnen, Junioren en het Tuig. Het gezamenlijke karakter en het altijd 

weer leuke en spannende programma maakt het voorjaarskamp een van de absolute hoogtepunten 

van het jaar, en we hopen dus ook dat iedereen mee gaat. 

Tijd van aankomst en vertrek. 

Helaas is het dit jaar niet gelukt om een lokatie te vinden waar we van zaterdag tot dinsdag terrecht 

kunnen. Omdat we het kamp natuurlijk wel door willen laten gaan hebben we er voor gekozen om 

een dag later te vertrekken en terug te komen. We verzamelen op zondag 16 februari om 10.30 uur 

’s morgens op Stella, vanaf daar vertrekken we om 11.00 richting Maassluis. Zorg dus dat je op tijd 

bent! Op woensdag 19 februari zijn we rond 16.00 uur weer terug op Stella. 

Kosten. 

De kosten voor dit kamp bedragen € 55,-. Deze dienen middels eenmalige machtiging te worden 

betaald, zie daarvoor het bijgevoegde formulier. 

Vervoer. 

Het vervoer van en naar Maassluis zal per auto geschieden. Ook dit jaar willen wij weer een beroep 

op u doen om te rijden. Als u bereid bent te rijden, vul dan a.u.b. het bijgevoegde strookje in en lever 

het in bij de staf. Uiterlijk een week voor het kamp hoort u of we van uw hulp gebruik willen maken. 

 

 

 

 



 

 

Wat mee te nemen: 

• Matje (geen luchtbed!) • Slaapzak + kussen 

• Ondergoed • Pyjama 

• Warme kleren • Regenkleding 

• Zaklamp • Zwemkleding 

• Handschoenen • Toiletspullen 

• Extra paar schoenen • Handdoek 

• Kleine rugtas • Vuilniszak voor vuile kleren 

• Medicijnen, indien nodig  • Spelletje / leesboek 

• Slippers of pantoffels • Géén GSM, radio, MP3-speler o.i.d. 

 

Diëten en medicijngebruik 

Graag worden wij ingelicht over eventueel medicijngebruik of andere bijzonderheden 
(diëten, vegetarisch, allergieën, etc.) die van belang voor het kind en ons kunnen zijn; geef 
dit dus altijd aan op het strookje! Kunt u bij medicijnen een bijsluiter bijvoegen? 
 

Om zo snel mogelijk een beeld te krijgen met hoeveel kinderen we op kamp gaan verzoeken wij u 

onderstaande strookjes zo snel mogelijk maar uiterlijk 1 februari in te leveren, óók als uw kind niet 

mee gaat op kamp. 

Hebt u nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met de Staf, op zaterdag de hele dag te 

bereiken op Stella (010 4522114). Het telefoonnummer voor noodgevallen tijdens het kamp is 

0615942577 (Dennis van Waterschoot). 

Met vriendelijke groet, 

 

De Staf. 



Eenmalige machtiging betreffende voorjaarskamp 2014 

Gegevens lid 

Voornaam:  …………………………………………………………………………………. 

Achternaam:  …………………………………………………………………………………. 

Straat en nummer: …………………………………………………………………………………. 

Postcode:  …………………………………………………………………………………. 

Plaats:   …………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………. 

(Mobiel)nummer: …………………………………………………………………………………. 

Emailadres:  …………………………………………………………………………………. 

Machtiging 

Ondergetekende verleent hierbij eenmalig toestemming aan Stella Maris om van 

zijn/haar hieronder genoemde bankrekening het kampgeld € 55  over te schrijven naar 

het bankrekeningnummer 422 60 22 t.n.v. Stella Maris. Afschrijving zal plaatsvinden in 
de maand voorafgaand aan het desbetreffende kamp.  

Bankrekeningnummer  ................................................................ 

Naam/adres rekeninghouder ................................................................ 

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

Datum en handtekening  ................................................................ 

0  helaas gaat ……………… niet mee op voorjaarskamp omdat ……………………………………….. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ik / wij, de ouder(s)/verzorgers van …………………… 

0 kunnen rijden zondag 16 februari  van Rotterdam naar Maassluis 

0 kunnen rijden op woensdag 19 februari van Maassluis naar Rotterdam 

0  kunnen niet rijden 

Ik / wij hebben ……….plekken beschikbaar (exclusief bestuurder) 

Eventuele bijzonderheden: 


