Betreft zomerkamp Nationaal WaterKamp Tuig,
Rotterdam, 17 november 2021
Beste ouders en Tuig,

De inschrijving van NaWaKa komt eraan, daarom moeten wij inzichtelijk hebben wie er mee gaat.
Door de omvang van dit spektakel ligt de inschrijving bij Scouting Nederland erg vroeg.
Je kunt je via dit formulier bij ons aangeven of het tuigje meegaat. Dit is slechts het inschrijven,
overige info wordt later verzameld. De uiterste datum voor het aangeven of je meegaat voor het
NaWaKa is zaterdag 27 november. Als je na deze datum beslist af te melden zijn hier kosten aan
verbonden.

Datum
Onthoud dat NaWaKa niet in de gebruikelijke eerste twee weken van onze zomervakantie is! Het
NaWaKa vindt plaats in de 5e en 6e week van de zomervakantie van 2022. De data van NaWaKa is
van maandag 8 aug t/m woensdag 17 aug. Omdat de vloot ook heen en terug gebracht moet worden
begint het kamp voor het tuig zaterdag 5 augustus en eindigt op zaterdag 20 augustus. Deze dagen
zullen zij een lange vaartocht maken met de staf wat een grote gezelligheid beloofd te worden.
Mocht het NaWaKa niet doorgaan door bijvoorbeeld een aanscherping van de corona maatregelen
dan zullen wij op dezelfde data een regulier zomerkamp organiseren. Zo zorgen wij er voor dat er
geen problemen komen en een zo makkelijk mogelijke overstap kunnen maken. Kosten zullen tegen
die tijd herzien worden en een eventuele terugbetaling zal plaatsvinden.

Kosten
Wij hebben geen invloed op het gevraagde kampgeld, het inschrijfgeld voor NaWaKa bedraagt €309
euro per persoon (ook voor alle stafleden die mee gaan). Aangezien de staf dit vrijwillig doet bieden
wij de optie om bij te dragen aan onze kosten. Dit bedrag mag je zelf bepalen en apart over maken op
onze rekening “NL16 INGB 0004 2260 22 t.n.v. Stella Maris o.v.v. “Nawaka tuigstaf bijdragen”.
Het kampgeld wordt ivm onze administratie alleen betaald via incasso. Je kan voor twee optie kiezen;
betalen in één keer in Januari(datum volgt), of in twee delen in januari en april. Als het zover is zullen
wij een nieuw bericht uitbrengen met informatie over de betaling. Als het niet lukt om dit geld te
betalen dan gaan we graag in gesprek met elkaar om te kijken hoe wij het toch mogelijk willen maken
om ervoor te zorgen dat iedereen die wilt, mee kan.
Voor een uitleg waar de kampkosten op zijn gebaseerd kunt u kijken bij de site van het NaWaKa zelf:
https://nawaka.scouting.nl/deelnemers/kosten/

Met vriendelijke groet,
Channel en hidde.

