Betreft: Junioren zomerkamp 2018

Rotterdam, 02 juni 2018

Beste ouders/verzorgers,
De zomerse avonden worden steeds langer en de temperaturen stijgen. Op Stella Maris zijn we
tijdens de opkomsten lekker aan het zeilen en is de staf begonnen met de voorbereiding voor het
zomerkamp. Dit jaar zullen de Junioren met de Stelmar II op zomerkamp gaan naar het eiland ‘De
Schelp’. Dit is een klein eiland op het Gooimeer net voor de jachthaven van Naarden.
Vertrek en aankomst
Het zomerkamp is van zaterdag 14 juli tot en met zaterdag 28 juli 2018.
De Junioren worden op zaterdag 14 juli om 08:00 bij de Stelmar II verwacht in de Leuvehaven
(Boompjes 680). We varen om 08:30 weg richting Naarden! Houd de facebook in de gaten voor
veranderingen in het schema.
Op zaterdag 28 juli komen we met de Junioren rond 18.00 uur terug op het clubgebouw Stella
Maris. Deze tijd is echter zeer variabel i.v.m. stroming, sluizen, bruggen etc. Mocht de
aankomsttijd heel erg verschillen van 18.00 uur dan zullen wij u hierover tijdig informeren
(telefonisch/Facebook). Als we op Stella zijn aangekomen doen de Junioren samen met de Staf
de boten opruimen en schoonmaken. Wanneer alles klaar is zal het zomerkamp gezamenlijk
worden afgesloten.
Zakgeld
We adviseren niet teveel zakgeld mee te geven. Voor de Junioren stellen wij € 25,- als een
maximum. Het zakgeld kan, zoals ieder jaar, op de kampbank (in de kluis bij de Staf) worden gezet
zodat de kinderen het niet kwijt kunnen raken. Wij raden iedereen aan dit te doen. Wilt u het
geld in een portemonnee meegeven?
Kosten
De kosten voor het zomerkamp bedragen dit jaar € 220,-. Via het bijgevoegde formulier kunt u
het via automatische incasso laten afschrijven of zelf overmaken. Dit zal gebeuren rond 1 juli. Wij
vragen u het formulier voor 30 juni in te leveren zodat wij tijdig weten wie er allemaal mee gaan.
Dit mag ook met een foto en deze kan je sturen naar Channel (channelgraca@gmail.com)

Diëten/vegatarisch/medicijnen
Wilt u ons via het bijgevoegde formulier inlichten over eventueel medicijngebruik en anderen
bijzonderheden (diëten, vegetarisch, etc.), die van belang kunnen zijn voor ons en het kind. Wij
verzoeken u evt. medicijnen altijd in de originele verpakking met bijsluiter mee te geven.
Documenten
Omdat wij twee weken lang ver van huis zullen zijn willen wij graag vragen om de volgende
documenten aan ons mee te geven.
• Een geldig identiteitsbewijs of een kopie hiervan indien uw kind jonger dan 14 is.
• Een zorgpas of een kopie van de zorgverzekeraar in het geval van noodgevallen.
• Een ingevuld publicatie toestemmingsformulier (zie bijlage).
Deze documenten zullen alleen voor het zomerkamp gebruikt worden en zullen alleen
toegankelijk zijn voor de staf.
Paklijst
Slaapzak
Theedoek (die niet terug hoeft)
Matje
Extra schoenen (géén laarzen)
Pyjama
Waterschoenen/badslippers
Kussen
Regenpak
Toiletspullen (zonnebrand!)
Bord, mok en bestek
Handdoeken
Zwemkleding
Medicijnen, indien nodig
Reservekleding
Ondergoed
evt. zaklamp
Evt. boek, spelletjes
Handdoek
2 lege vuilniszakken (om spullen waterdicht te verpakken en voor vuile kleding)
Identiteitsbewijs (evt. kopie)
Bereikbaarheid
U bent altijd welkom om contact op te nemen met de staf tijdens het kamp. Zij zijn beschikbaar
tussen 10.00 en 22.00. Als we niet opnemen zullen we u zo spoedig mogelijk terug bellen. Voor
noodgevallen kunt u ons natuurlijk ook buiten deze tijden bellen.
Tijdens het kamp kunt u de volgende Stafleden bereiken tussen 10:00 en 22:00:
Channel
06 340 954 18 (vanaf 16 juli)
Robbie
06 143 338 09
Wij hebben allemaal heel veel zin in het Zomerkamp en hopen dat iedereen mee gaat!
Met vriendelijke groet,
De Juniorenstaf.

Zomerkamp
O Ja, mijn zoon/dochter gaat mee op Zomerkamp!
O Nee, mijn zoon/dochter gaat niet mee op Zomerkamp.
Betaling Zomerkamp:
O Ik betaal het kampgeld (€220,-)per automatische incasso. Het kampgeld wordt rond 25 juni
afgeschreven.
O Ik maak het kampgeld (€220,-) zelf vóór 25 juni 2016 over naar NL16INGB0004226022 t.n.v.
Stella Maris o.v.v. “Zomerkamp Junioren” + 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/voogd:
____________________________________

Toestemming publicatie foto’s en video’s
Beste ouder/verzorger,
Op onze vereniging laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt
tijdens onze opkomsten en kampen. Ouders geven aan dat ze het erg leuk vinden om te zien waar hun kind
op kamp mee bezig is. Bovendien spelen onze foto’s en video’s een belangrijke rol bij de ledenwerving: veel
nieuwe leden geven aan dat ze enthousiast geworden zijn voor Stella door de foto’s op onze website en
Facebook. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor de kinderen
schade kunnen ondervinden. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik
van foto’s en video’s van uw zoon/dochter.
Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw
zoon/dochter.
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het
kan voorkomen dat andere ouders of de kinderen zelf foto’s maken tijdens onze activiteiten. Stella Maris
heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen
van foto’s en video’s op internet.
Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? Oudere jeugdleden willen soms zelf een
keuze maken om foto’s te gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik
van foto’s en video’s wel of niet mag.
In onderstaand strookje is aparte toestemming opgenomen voor verschillende categorieën. De wetgever eist
dat een ouder een goedgeïnformeerde beslissing kan nemen, die ook specifiek is. Vandaar graag
aankruisen waar u wel toestemming voor geeft. U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven
toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
Stella Maris

Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorger van …………………………………….. speltak ……..
dat foto’s en video’s door Stella Maris gebruikt mogen worden*:
¨ in drukwerk (bijvoorbeeld posters);
¨ op de website (www.stelmar2.nl);
¨ in video’s die kunnen gepubliceerd worden op ons YouTubekanaal;
¨ op sociale-media accounts van de vereniging (Twitter, Facebook);
* aankruisen waarvoor u toestemming geeft.
Indien u geen toestemming geeft:
¨ ik maak een uitzondering voor groepsfoto’s die op bovengenoemden media kunnen worden gepubliceerd.
Datum:

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

Naam ouder/verzorger:

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

Handtekening ouder/verzorger: ..............................................................................

