
 

 

 

 

 

 

Betreft: herfstkamp junioren 2014 

Rotterdam, 19 september 2014 

  

Beste ouders/verzorgers, 

 

Het nieuwe seizoen is alweer begonnen en over een paar weken is het alweer herfstvakantie. 

Het herfstkamp vindt dit jaar plaats van vrijdag 17 t/m zondag 19 oktober 2014. Dit jaar 

gaan we naar een locatie waar we nog niet eerder zijn geweest; Scheveningen! Het clubhuis 

ligt op een half uur rijden vanaf Stella Maris. Vanaf de locatie kunnen we bijna de zee in 

rollen (al zal die wat koud zijn tegen die tijd..), het belooft dus een mooi kamp te worden! 

 

We verzamelen vrijdagavond 17 oktober om 19.00 op Stella Maris, dan wordt verwacht van 

de junioren dat ze al gegeten hebben. Om 19.15 uur vertrekken we met de auto richting 

Scheveningen. Zondagmiddag 19 oktober zijn we om 18.00 uur weer terug op Stella Maris 

en hopen we natuurlijk een fantastisch kamp beleefd te hebben. We gaan met de auto naar 

Scheveningen, daarom willen ew de ouders vragen of u bereid bent te rijden.  

 

De kosten voor dit kamp bedragen 35 euro per persoon. Wij verzoeken u onderstaand 

opgavestrookje, met incassoformulier zo snel mogelijk maar uiterlijk zaterdag 6 oktober in 

te leveren bij de staf .Wilt u ook het strookje inleveren als uw kind niet mee gaat. 

 

Tijdens het kamp is Channel Graca te bereiken op 0634095418.  

 

Paklijst: 

Bord, mok en bestek Indien nodig, medicijnen 

Géén, telefoons, Tablets, Xbox’en, harde schijven, etc. 

Slaapzak    Matje of luchtbed 

regenpak    Toiletartikelen 

Handdoek    Indien nodig, medicijnen 

(warme) Kleding   ondergoed 

Schoenen en jas   Bord, mok, bestek 

vuilniszak (voor vuile was)  ZWEMKLEDING 

evt.: zaklamp, kussen, pyjama  

Géén:  telefoons, Tablets, Xbox’en, harde schijven, etc. 

     

 

We hopen dat iedereen er nu al zin in heeft, wij in ieder geval wel, 

 

De juniorenstaf 

 

 

 

 

 

 



 

Eenmalige machtiging / opgave betreffende Herfstkamp 2014 

Gegevens lid 

Naam:   ………………………………………………………………………………… 

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

Postcode:  …………………………………………………………………………………   

Plaats:   ………………………………………………………………………………… 

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

Bijzonderheden: ………………………………………………………………………………… 

Machtiging / ondertekening 

Ondergetekende verleent hierbij eenmalig toestemming aan Stella Maris om van 

zijn/haar hieronder genoemde bankrekening het kampgeld € 35 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  ……………….Gaat helaas niet mee op kamp want……………………………… 

 

 …………………………………………………………………………………. 

 

Wij de ouders van ……………………………. 

 

0  kunnen rijden van Rotterdam naar Scheveningen op vrijdag 17 oktober en 

hebben……..plekken beschikbaar exclusief de bestuurder. 

 

0 kunnen rijden van Scheveningen naar Rotterdam op zondag 19 oktober en 

hebben……..plekken beschikbaar exclusief de bestuurder. 

 

0  kunnen helaas niet rijden 

 


