
 

 

 
 
 

Betreft: Zomerkamp 2018 Dolfijnen 
Rotterdam, 11 juni 2018 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
De zomerse avonden worden steeds langer en de temperaturen stijgen. Op Stella Maris zijn we bezig met 
voorbereiden van het zomerkamp. Met zomerkamp gaan we dit jaar naar het kampgebouw van Scouting 
Scojesa dit ligt bij Sassenheim op Sportdreef 6. Het beloofd een heel mooi kamp te worden met prachtig 
weer en fantastische activiteiten!  
  Bij deze alle informatie die u nodig heeft voordat wij zullen vertrekken. Het programma van de 
dolfijnen staat bol van grote spellen op land en water, passagieren in sfeervolle stadjes en dorpjes, 
spannende  tochten en nog veel meer. 
 
Vertrek en aankomst 
Het zomerkamp vindt dit jaar plaats van zaterdag 14 juli tot en met zaterdag 21 juli 2018. 

De Dolfijnen worden op zaterdag 14 juli om 14:00 uur bij Stella Maris verwacht op Langepad 47. We rijden 
om 14:30 uur weg richting Sassenheim 
 
Op zaterdag 21 juli komen we met de Dolfijnen rond 18.00 uur terug op het clubgebouw Stella Maris. 
Deze tijd is echter zeer variabel  Mocht de aankomsttijd heel erg verschillen van 18.00 uur dan houden we 
u via facebook op de hoogte. Als we op Stella zijn aangekomen gaan de dolfijnen samen met de staf en de 
ouders de auto’s uitruimen en spullen uitzoeken. Wanneer alles klaar is zal het zomerkamp gezamenlijk 
worden afgesloten. 
 
Zakgeld 
We adviseren niet teveel zakgeld mee te geven. Voor de Dolfijnen stellen wij € 10,- als een maximum. Het 
zakgeld kan, zoals ieder jaar, op de kampbank worden gezet zodat het niet kwijt kan raken. Wij raden 
iedereen aan dit te doen. Wilt u het geld in een portemonnee meegeven? 
 
Staf 
Dit jaar zal het kamp geleid worden door; Luke, Job en hidde als speltakstaf en Erik, Dennis en Chiel als 
kookstaf. Omdat Jessica dit jaar helaas niet mee kan zitten we met een groot staftekort, daarom willen we 
de ouders vragen of ze eventueel een paar dagen willen vrijwilligen. 
 
Kosten 
De kosten van het kamp bedraagt €130,- Dit kan automatisch worden geïncasseerd of worden 
overgemaakt. Dit kunt u invullen in het bijgevoegde strookje, graag willen we de strookjes voor 30 juni 
terugkrijgen zodat we een goed beeld kunnen inschatten over wie er mee gaat 
 
Bereikbaarheid 
Tijdens het kamp zullen Hidde (06) 48 45 63 13) en Luke (06) 14 87 87 09)  telefonisch bereikbaar zijn 
tussen 8:00 en 22:00 
Ook plaatsen we af en toe berichten op onze Facebookpagina 
(https://www.facebook.com/StellaMarisRotterdam) om u op de hoogte te houden van wat uw kind in 
Sassenheim uitspookt 

https://www.facebook.com/StellaMarisRotterdam


Paklijst 
Slaapzak     2 theedoeken (die niet terug hoeven) 
Matje     Extra schoenen 
Kussen      Goed regenpak 
Toiletspullen (zonnebrand!)  Bord, mok en bestek 
Handdoeken (zwem en douche)  Zwemkleding 
Medicijnen, indien nodig   Reservekleding 
Ondergoed     Zaklamp      
Evt. boek, spelletjes    
2 lege vuilniszakken 
GEEN mobiele telefoon, iPod, iPad, PSP, Nintendo DS, mp3/4speler, Xbox, harde schijven etc. 
 
Wij hebben allemaal heel veel zin in het Zomerkamp! 
 
Met vriendelijke groet, 
De Staf. 
 

 
 
 
O Ja, mijn zoon/dochter_________________ gaat mee op zomerkamp! 
 
O Nee, mijn zoon/dochter_______________ gaat niet mee op zomerkamp! 
  
Auto indeling: 
Onze auto heeft ________ zitplaatsen (exclusief bestuurder) en we kunnen  
O heen(14 juli) en/of O terug(21 juli) rijden 
 
Betaling voorjaarskamp: 
O Ik betaal het kampgeld (€130,-)per automatische incasso. Het kampgeld wordt rond 1 juli afgeschreven. 
 
O Ik maak het kampgeld (€130,-) zelf vóór 1 juli over naar NL16INGB0004226022 t.n.v. Stella Maris o.v.v. 
“zomerkamp 2018” + naam jeugdlid. 
 
Bijzonderheden (medicijnen, allergieën, dieet, vegetarisch, enz.) 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
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. 
Datum: ____________________ Plaats: _______________________ Handtekening ouder/voog 
 
 
Oudervrijwilligers: 
O Ja, ik wil en kan als vrijwilliger mee op kamp. Ik kan van___________ tot ___________ 
 
O Nee, ik kan of wil niet als vrijwilliger mee op kamp 


