
 
 
 

Rotterdam, 31 mei 2018 

Betreft: zomerkamp NaWaKa 2018  

 

Beste leden, ouders/verzorgers,  
  
Na een aantal jaar een normaal zomerkamp te hebben gehad is het tijd voor wat anders; we gaan dit 
jaar naar het NaWaKa in Zeewolde. We slapen in tenten samen met 4000 andere waterscouts. Het is 
de eerste keer dat wij als Stella Maris naar het NaWaKa gaan dus wij vinden het ook spannend maar 
we gaan er een feestje van maken. 
  

Data  
Het NaWaKa valt niet in de eerste twee weken van de zomervakantie maar is van 6 tot 15 augustus. 
Dit valt in de 4e en de 5e week van de vakantie (week 32-33). 
Gezien we met een sleep daar naar toe gaan is het nog niet duidelijk wanneer we weg gaan van Stella 
Maris. Als de tijden zijn vastgesteld horen jullie dit natuurlijk zo snel mogelijk. 
 
Kosten  

Het kamp wordt georganiseerd door Scouting Nederland, we hebben dus geen invloed op de prijs 
van het kamp. De kale kosten van het kamp zijn hoger dan een normaal zomerkamp namelijk €285,-  
per persoon, dit moet betaald worden voor de jeugdleden maar óók voor de leiding die mee gaat. 
We hebben dus extra financiën nodig om de leiding te bekostigen en randzaken te kopen als benzine. 
 
Zakgeld  

Tijdens het NaWaKa is het handig om zakgeld meenemen. Er zijn kraampjes waar drinken en 
dergelijke gekocht kan worden, ook zullen er uitstapjes zijn in de nabij gelegen dorpen en steden.  
 
Ouderdag 
Het terrein is op zaterdag 11 augustus open voor ouders van 11.00 uur tot 16.30 uur. Het parkeren 
zal (tegen een kleine vergoeding) in Zeewolde zelf zijn waarna je middels geregeld vervoer naar het 
kampterrein wordt gebracht. Hier volgt later meer informatie over. 
  
Paklijst  

Wat mee te nemen:  

- Slaapzak, kussen   - Handdoek   - Matje  
- Toiletartikelen  -Reservekleding - Evt. Zaklamp  
- Regenpak   - Zwemkleding   - Warme kleding  
- Ondergoed     - Warme jas  - Handschoenen  
- Bord, mok en bestek  - Theedoek (die niet mee terug hoeft)  
- Kleine Rugtas   - Indien nodig, medicijnen  
- Schoenen + reserve (slippers zijn geen reserve schoenen)  
- Lege vuilniszak voor de vuile was! 
 

  
Noodgevallen  

In noodgevallen zijn Duncan Onstwedder 06-26286980 en Melvin Galama 06-48903259 telefonisch 
bereikbaar.  

  

  

Wij hebben er zin in!  

met vriendelijke groet,  

De Staf  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Betaling NaWaKa:  

O  Ik betaal het kampgeld €285 ,- per automatische incasso. Het kampgeld wordt rond 
eind juni afgeschreven.  

O  Ik maak het kampgeld €285 ,- zelf vóór 30 juni 2018 over naar NL16INGB0004226022 
t.n.v. Stella Maris o.v.v. “NaWaKa 2018” + naam jeugdlid.  

O  Ik voeg een vrijwillige bijdrage ter waarde van €_______ toe aan het kampgeld. 

 

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/voogd: ____________________________________  

  



Kampprijs 

De kampprijs voor deelnemers bedraagt €285,00. (Voor welpen is dit 140,- euro aangezien zij maar de helft van 
Nawaka aanwezig zijn.) Dat is veel geld en daarom laten we graag zien waar we dat geld aan besteden. Zo 
hebben we vaste kosten die we afdragen aan Scouting Nederland, betalen we voor de overnachtingen op het 
Scoutinglandgoed Zeewolde en dragen we af aan de gemeente; leges, maar ook toeristenbelasting. De rest 
besteden we aan voeding, programma en aankleding. Kortom; alles om van Nawaka 2018 een ontzettend mooi 
kamp te maken. In onderstaande diagram zien jullie een verdeling van alle kosten. 

 

 Verantwoording vanuit Scouting Nederland 

Scouting Landgoed Zeewolde: 

Het organiseren van grote evenementen zoals Scout-In en Nawaka is iets dat steeds meer geld kost en grotere 
risico's met zich mee brengt. Denk alleen al aan eisen die er zijn rondom grootschalig kamperen, veiligheid en 
alles wat er komt kijken bij het verkrijgen van vergunningen.  
Scouting Nederland heeft een aantal jaren geleden bewust gekozen voor de ontwikkeling 
van Scoutinglandgoed Zeewolde om een plek te hebben die toekomstbestendig is en waar het mogelijk moet 
blijven om grootschalige Scoutingactiviteiten te organiseren. Dat neemt niet weg dat er geen kosten meer zijn 
voor de huur van het terrein. 

Het Scoutinglandgoed is een losstaande BV die - net als de evenementen die Scouting organiseert - werkt met 
een eigen begroting, kosten en opbrengsten. Kosten voor bijvoorbeeld het gebruik van water en elektra 
moeten worden betaald door de gebruikers van het terrein, in dit geval een evenement. Dat geldt ook voor 
eventueel herstel van het terrein voor de volgende gasten en er is sprake van een bedrag per persoon per 
nacht dat betaald moet worden aan toeristenbelasting. Doordat het terrein optimaal ingericht is voor 
Scoutingevenementen besparen we waar mogelijk op kosten voor faciliteiten en tijdelijke voorzieningen. 

De uitgebreide informatie hierover kun je terug vinden in de landelijke raadstukken op de website van Scouting 
Nederland. (In het kort: dit heeft te maken met regelgeving omtrent belastingen en risico's die er zijn bij de 
ontwikkeling en exploitatie van het terrein. In overleg met o.a. de belastingdienst is de keuze voor deze vorm 
gemaakt. Dit komt voort uit de wens om het landgoed ook beschikbaar te stellen voor kampen van niet-scouts 
(bijv. schoolkampen, maar ook niet-Scoutingevenementen) maar ook het aanbieden van activiteiten op het 
terrein (bijv. huren van fietsen, etc.). 

https://nawaka.scouting.nl/nl/deelnemers/kampprijs
https://www.scouting.nl/over-scouting/organisatie/terreinen-en-accommodaties/scoutinglandgoed
https://www.scouting.nl/ondersteuning/bestuurlijke-zaken/landelijke-raad?highlight=WyJsYW5kZWxpamtlIiwicmFhZCIsImxhbmRlbGlqa2UgcmFhZCJd


Afdracht Scouting Nederland: 

Binnen Scouting Nederland is er voor evenementen de afspraak dat er een deel van de deelnemersbijdrage 
wordt afgedragen aan de landelijke organisatie. Deze afdracht gaat voor een deel naar een calamiteitenfonds, 
waaruit onvoorziene omstandigheden kunnen worden bekostigd voor alle landelijke evenementen. Het andere 
deel is bestemd voor ondersteuning die er vanuit de beroepsorganisatie is: we kunnen en willen zoveel als 
mogelijk met vrijwilligers organiseren, maar dat lukt niet altijd. Zo moeten rekeningen worden betaald, 
vergunningen worden aangevraagd en maakt de vereniging kosten voor het ontwikkelen en onderhouden van 
Scouts Online waarmee de inschrijvingen mogelijk worden gemaakt; allemaal facetten die geld kosten en zo 
eerlijk mogelijk worden verdeeld onder de afnemers, waaronder de evenementen. 

 

 
 
 


