
 

 
Beste ouders/ verzorgers van………………………………………….. 
 
 
Betreft zomerkamp 2015: 
 
De zon begint al te schijnen, de temperaturen stijgen en de kriebels komen eraan voor het 
zomerkamp. Het duurt namelijk niet meer zo lang voordat het juli is! Vorige jaar hebben wij onze 
buren onder ons bezocht, Zeeland Dit jaar gaan wij onze buren boven ons bezoeken, namelijk 
Noord-Holland!! We gaan naar het plaatsje Bergen. We logeren in het kamphuis van scouting De 
Heerlijkheid. Het is een schitterend gebouw met een grasveld er om heen, midden in het bos en 
dat ook nog eens midden in het dorp. Op loopafstand naar Bergen aan Zee, met een heerlijk 
strand en de duinen. Kortom als het weer meewerkt alle ingrediënten voor een super kamp. Net 
als vorig jaar zal het zomerkamp plaats vinden in de tweede week van de zomervakantie: van 
zaterdag 18 juli tot zaterdag 25 juli. 
 
Laatste opkomst seizoen 2014/2015 
De laatste opkomst voor dit seizoen is zaterdag 4 juli 2015.  
De zaterdag voor de zomerkamp, 11 juli 2015, is er geen opkomst 
 
De stafbezetting: 
Afhankelijk van hoeveel deelnemers zullen wij onze bezetting aanpassen. In ieder geval gaan 
mee: 
Jessica Fiering 
Hester Martina 

Kevin Esajas 
Erik Michielsen

 
Kosten: 
De kosten voor het Zomerkamp bedraagt dit jaar € 120, - 
Dit bedrag dient uiterlijk 20 juni overgemaakt te zijn op rekeningnummer 4226022 t.n.v. Stella 
Maris, o.v.v. Zomerkamp Dolfijnen en de naam van uw kind. 
Dit bedrag kan ook doormiddel van het automatische incassoformulier worden afgeschreven. 
 
Locatiegegevens: 
Scouting de Heerlijkheid 
Eeuwigelaan 9 
1861 CL Bergen 
 
Vertrek en aankomst zomerkamp: 
We verzamelen op zaterdag 18 juli om 13.30 op Stella Maris en zullen dan de auto-indeling 
bekend maken, de auto’s inladen en vertrekken richting Bergen. We zullen dan ongeveer om 
15.00 uur arriveren op locatie.  
 
Op zaterdag 25 juli vertrekken we om 12.30 uur vanuit Maassluis en zullen we rond 13.00 uur 
terug zijn op Stella Maris.  
Ook dit jaar doen we een beroep op de ouders/ verzorgers om te rijden. 

 
 
 



 

 
 
 
 
Zakgeld: 
De Dolfijnen mogen € 5.- aan zakgeld meenemen. Dit geld kunnen ze gebruiken om bijvoorbeeld 
een ijsje te kopen als we naar een stadje gaan.  
Wij zullen een kampbank bijhouden, om te voorkomen dat het geld kwijtraakt. 
Het zakgeld in een envelopje met naam overhandigen aan staf voor vertrek.  
 
Diëten/vegetarisch/medicijnen: 
Wilt u ons via het bijgevoegde opgavenformulier inlichten over eventueel medicijngebruik en 
andere bijzonderheden (diëten, vegetarisch, etc.), die van belang voor ons en het kind kan zijn? 
Wij verzoeken u evt. medicijnen altijd in de originele verpakking en met bijsluiter mee te geven. 
 
Noodgevallen 
In noodgevallen zijn wij tijdens het kamp te bereiken onder nummer  
Hester   0651775567 
Jessica   0614886616  
Erik     0653936402  
Bij geen gehoor kunt u een voicemail achterlaten. 
 
Paklijst Let op paklijst gebaseerd op zomers weer bij slecht weer voorspelingen naar eigen inzicht 
aanpassen.. 
Matje (geen luchtbed)   Overtrek  
Kussen    Slaapzak     
Bord    Mok       
Bestek    Extra paar schoenen EN waterschoenen 
Slippers, pet, zonnebril  Jas 
Goed regenpak   Zaklamp 
Medicijnen indien nodig  Toiletspullen (zonnebrand) 
Onderbroek    Sokken  
Lange broek    Warme trui  
Pyjama                   T-shirt  
Zwemkleding    Handdoek 1 x 
Badhanddoek     Theedoek 1 x 
Spelletje    Vuilniszak 1 x (voor vuile kleding 
Iets te lezen Donald Duck o.i.d.  
 
Niet meenemen: 
Mobiele telefoon, iPod, PSP, DS, mp3/4 spelers, iPad e.d. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Eenmalige machtiging betreffende Zomerkamp Dolfijnen 2015 

Mijn zoon/dochter gaat:  

O natuurlijk mee op Zomerkamp 2015! Ik maak het kampgeld à € 120, - uiterlijk 20 juni over op 
Giro 4226022 t.n.v. Stella Maris o.v.v. Zomerkamp Dolfijnen en de naam van mijn kind.(Geen 
contante betalingen mogelijk, niet betaald = niet mee!) 

O natuurlijk mee op Zomerkamp 2015! Graag via automatisch incasso. Ik heb een doorlopende 
machtiging voor betaling van de contributie of geef die alsnog af (informatie bij de 
penningmeester)  

O  helaas niet mee op Zomerkamp, omdat ……………………………………………….    

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.  

Gegevens lid 

Voornaam:  ...................................................................... 
Achternaam:  ...................................................................... 
Straat en nummer: ...................................................................... 
Postcode:  ...................................................................... 
Plaats:   ...................................................................... 
Telefoonnummer: ...................................................................... 
(Mobiel)nummer: ...................................................................... 
E-mailadres:  ...................................................................... 

Machtiging 
Ondergetekende verleent hierbij eenmalig toestemming aan Stella Maris om van zijn/haar 
hieronder genoemde bankrekening het kampgeld € 120,-  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 ................................................................ 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Ik / wij, de ouder(s)/verzorgers van …………… 
0 kunnen rijden zaterdag 18-07-2013 van Rotterdam naar Bergen. 
0 kunnen rijden op zaterdag 25-07-2013 van Bergen naar Rotterdam 
0  kunnen niet rijden 
Ik / wij hebben ……….plekken beschikbaar (exclusief bestuurder) 
 
Wij hopen dat alle Dolfijnen meegaan en hebben er ontzettend veel zin in! 
 
Een zomerse groet, 
Het Dolfijnen stafteam 
 
 


