
 

 

 

 

Betreft zomerkamp Junioren 2020     

         Rotterdam, 19-06-2020 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Na lang overleg brengen wij blij het nieuws dat het zomerkamp door kan gaan!!!! 

Maar om het kamp op een veilige manier te laten verlopen gaat het kamp er dit jaar een 

stuk anders uit zien (zie factsheet op laatste pagina) en vragen we uw begrip voor de 

veranderingen, alvast bedankt. 

 

De duur van het kamp is verkort naar 10 dagen. Van zondag 19 juli t/m dinsdag 28 juli. 

Omdat we zo veel mogelijk willen voldoen aan de richtlijnen van een “staand kamp” kunnen 

we dit jaar niet rondtrekken met ons wachtschip Stelmar2 maar hebben we een vaste plek 

moeten regelen. We gaan naar scoutinglandgoed Zeewolde waar in 2018 het NaWaKa heeft 

plaatsgevonden. We hebben een groot stuk land tot onze beschikking met voldoende 

ruimte en sanitair. Anders dan anders begint en eindigd het kamp dit jaar niet op Stella maar 

op de kamplocatie zelf in Zeewolde! Het is door het protocol niet mogelijk vanuit Stella een 

autoindeling te maken. Het is dus uw eigen verantwoordelijkheid om de jeugdleden te 

brengen en halen. Zondag 19 juli om 15:00 verwachten wij iedereen in Zeewolde en begint 

het kamp, dinsdagavond om 17:00 kunt u uw kinderen weer ophalen. 

Het adres is: Scoutinglandgoed Zeewolde, Nulderpad 5, 3896LV Zeewolde 

Wij behouden het recht om het kamp in geval van nood stop te zetten. 

 

Bij vertoning van koorts of verhoging of andere ziekteverschijnselen wordt het kind of staflid 

geïsoleerd en moeten ze zsm het kampterrein verlaten en terug naar huis. 

 

De paklijst is ook aangepast: aangezien iedereen door het protocol afzonderlijk moet slapen 

zal elk kind een eigen 1 of 2 persoons tent en eventueel andere kampeerspullen mee 

moeten nemen. Mocht het zo zijn dat u geen tent kunt regelen neem dan contact met ons 

op dan gaan wij kijken of we nog wat extra tenten kunnen meenemen. 

 

Verder hebben we op vrijdag 3 juli om 20:00 een ouderavond op stella om meer 

duidelijkheid te geven en eventuele vragen te beantwoorden rondom de richtlijnen en 

corona. Wel vragen we dat maar 1 ouder per kind langskomt en het aan te geven op het 

strookje zodat we onder de 30 personen blijven. 



Zakgeld 

We adviseren niet te veel zakgeld mee te geven. Voor de Junioren stellen wij € 25,- 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? 

 

Kosten 

De kosten van het kamp komen vanwege de extra maatregelen die we moeten nemen 

hoger uit dan vorige jaren ook hier vragen we uw begrip voor. De kosten bedragen €220.  

De kosten zullen de week voor het zomerkamp worden geincasseerd. Maakt u het bedrag 

zelf over graag dit voor 8 juli op de rekening NL16 INGB 0004 2260 22 t.n.v. Stella Maris 

o.v.v. “Zomerkamp Junioren + naam jeugdlid”. 

 

Bereikbaarheid 

Tijdens het kamp zullen Hidde (06 48456313) en Joris (06 37004698) telefonisch bereikbaar 

zijn. Ook plaatsen we af en toe berichten op onze Facebookpagina en in de mededelingen-

whatsappgroep om u op de hoogte te houden. 

(https://www.facebook.com/StellaMarisRotterdam)  

 

Paklijst 

1 of 2 persoons tent   Bidon of waterfles 

Slaapzak     2 theedoeken (die niet terug hoeven) 

Matje     Extra schoenen (evt. waterschoenen, badslippers) 

Kussen     Goed regenpak 

Toiletspullen (zonnebrand! Antimug) Bord, mok en bestek! 

Handdoeken (zwem en douche) Zwemkleding 

Medicijnen, indien nodig   Reservekleding 

Ondergoed     Zaklamp      

Evt. boek, spelletjes   Subtiel klein radiootje 

Identiteitsbewijs (evt. kopie)  pet of ander hoofddeksel 

GEEN mobiele telefoon, iPod, iPad, PSP, VR headset, Nintendo DS, mp3/4speler, Xbox, harde 

schijven, drones, bitcoin farm installatie, kaasschaven, het communistisch manifesto, etc. 

 

Ondanks het dit jaar wat anders gaat lopen hebben wij allemaal enorm veel zin in het 

Zomerkamp! 

 

Met vriendelijke groet, 

De Staf. 

 

 

 

https://www.facebook.com/StellaMarisRotterdam
https://www.marinetraffic.com/
https://www.marinetraffic.com/


 

Zomerkamp 

 

Mijn zoon/dochter ____________________________________ gaat 

 

O Natuurlijk mee op Zomerkamp! 

O Helaas niet mee op Zomerkamp, omdat: 

 

 
 
Betaling Zomerkamp: 
 
O Ik betaal het kampgeld á €220,- per automatische incasso. Het kampgeld wordt rond 13 juli 
2020 afgeschreven. 
O Ik maak het kampgeld á €220,- zelf vóór 13 juli 2020 over naar  

NL16INGB0004226022 t.n.v. Stella Maris o.v.v. “Zomerkamp Junioren + naam jeugdlid”. 
 

 
 

Ouderavond 

 

O Ik ben aanwezig bij de ouderavond op vrijdag 3 juli 

 

 
 

Allergieen 

 

O Mijn zoon of dochter heeft allergieen, medicatie of andere medische bijzonderheden  

 

namelijk:____________________________________________________________________ 

 

Wanneer er sprake is van medische noodzaak zal uw kind naar het ziekenhuis gebracht 

worden voor eventuele opname/spoedeisende hulp. Indien wij u niet kunnen bereiken, 

geeft u bij deze toestemming dat verantwoordelijk staf een beslissing mag nemen aan de 

hand van dokters advies. 

 

Handtekening ouder: 

 

 

  



 


