KAMP 2021

Lang geleden voor de mensheid het geloof in de oude
goden verloor, bestond er een geweldadig volk met een
onuitputbare strijdslust. De Vikings gaan voor niemand
aan uit de weg en recht naar hun volgende verrovering.
Wij gaan dit volk eren en de strijdbijl weer opgraven in
een legendarisch kamp. En aan het eind zullen we drinken met de goden in Whalhalla!

PRAKTISCH
Het groot kamp gaat door van 16 juli tot en met 30 juli. Jullie worden
verwacht op 16 juli in perfect uniform om 9u aan het goederenstation van
Ieper. We komen terug op 30 juli om 17u aan het goederenstation. Dit jaar
laten we ook geen gasten achterkomen of vroeger doorgaan door de corona regels.
Zoals ieder jaar, kunnen wij nog geen perfecte timing voor de terugkeer
garanderen, waarvoor nu al onze excuses. Ouders/zussen, broers/ grootouders, … hou dus zeker de website /facebookpagina in de gaten. Hierop
zal het correcte tijdstip meegedeeld worden van aankomst.
INSCHRIJVING
1. Om een goede voorbereiding van het kamp te garanderen (bestelling
van het eten en dergelijke),
vragen we aan de giver/ ouders om de kampinschrijvingen tijdig te laten
weten (wie betaalt, is ingeschreven). Omdat het in het verleden wel vaker
gebeurde dat mensen zich te laat ingeschreven hadden zal het kamp 30
euro duurder zijn voor wie te laat betaalt.
Uiterste betaaldatum is 25 juni!!
2. De kamp prijs bedraagt € 200,-.
We vragen jullie om dit bedrag over te maken op rekeningnummer: BE36
7380 0996 7881, met vermelding van de naam van de giver en niet van de
ouders!
3. zijn/haar geldige identiteitskaart.
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ALGEMENE INFO
Vanuit de leidingsgroep nog enkele belangrijke opmerkingen en mededelingen.
TIJDIG INSCHRIJVEN
Omdat het vlees voor het kamp op voorhand moet worden besteld
willen wij vragen om ten laatste tegen 25 juni in te schrijven voor het
kamp. De bestelling wordt kort daarna doorgegeven. In het geval dat het
inschrijvingsgeld niet meer tijdig op de rekening van de tak zou verschijnen, ontvangen wij graag een mailtje waarin de inschrijving wordt meegedeeld. Wie te laat inschrijft zal 30 euro extra betalen.
VERZEKERING
Voor ieder lid werd bij de inschrijving aan het begin van het scoutsjaar
een verzekering afgesloten. Wat deze verzekering allemaal dekt staat
uitgebreid op de site: https://scoutsieper.be/voor-ouders/verzekering

GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN HET KAMP
Net zoals bij de tochten kan ook een aanzienlijk deel van het kampgeld
teruggewonnen worden. Zo doe je dit.
1. De mutualiteit
Bijna elke mutualiteit voorziet specifieke formulieren waarmee u een deel
van het kampgeld kunt terugkrijgen. Surf even naar: https://scoutsieper.
be/voor-ouders/voor-ouders/verminderd-lidgeld
en kies de mutualiteit die voor u van toepassing is. Na elke tocht voorzien we de mogelijkheid om deze formulieren in te laten invullen door
de (groeps)leiding. Omwille van de aankomst bij het goederenstation bij
terugkeer zal het laten invullen van de formulieren niet mogelijk zijn na
het kamp. Het eerstvolgende moment waarop dit wel opnieuw kan is bij
terugkomst van overgangstocht op 19 september 2021.

MEDISCHE GEGEVENS
Bij medische problemen wordt door onze leiding geen risico genomen
en wordt uw kind indien nodig op tijd naar het ziekenhuis gebracht.
Hiervoor hebben we de voorziene verzekeringspapieren (in het Frans of
Nederlands) mee op kamp.
Op de groepsadministratie beschikt de leiding over medische gegevens
van haar leden. Die ze dan op papier mee hebben op kamp.
Mogen wij wel vragen deze gegevens nog even te controleren, zodat
wij uw kind van de beste medische zorgen kunnen voorzien. Zie: https://
scoutsieper.be/voor-ouders/groepsadministratie

BIJ NOODGEVALLEN
In geval van grote nood (dus uitzonderlijk) kunt u ons tijdens het kamp
bereiken op het nummer + 32 468 13 68 00 (Jana Leeuwerck).
Indien dit nummer niet te bereiken is, kan u bellen op het nummer
+ 32 489 41 10 45 (Ward Vancholen).

EEN EXTRAATJE
Ten slotte zijn wij heel fier te melden dat het geld die de leidingsploeg
dit jaar inzamelde, zal worden gebruikt om de kosten van de verzekeringen, materiaal- en personenvervoer te dekken. Dit zorgt ervoor dat de
kosten voor u zoveel mogelijk gedrukt worden.
Tot slot zal ook de digitale versie van het kampboekje van elke tak te
vinden zijn bij de respectievelijke takagenda’s.

Indien je medicatie moet innemen, verwittig de leiding dan op voorhand
en geef de medicijnen af
aan de leiding. Zoals het beleid voorschrijft wordt er geen alcohol en
drugs meegenomen. Ook gsm’s, horloges… worden in beslag genomen
door de leiding.

Rue du Progrès 125 / 5555 graide Belgique
Brieven mogen verstuurd worden naar:
Scouts Ieper
*Naam en Voornaam van de gast*

FOTO’S
In de toekomst zullen na elke tocht en elk kamp ook de foto’s op de
website worden geplaats. De foto’s van het vorig kamp zijn alvast toegevoegd. Zie: https://scoutsieper.be/voor-ouders/fotos

BAGAGE
-

wit t-shirt
zwemgerief
zonnecrème
wandelschoenen
kleine rugzak voor daagse
ID, mss wat geld
oude ipod mag voor muziek
een grote drinkfles

5 HANDOEKEN OM AF TE WASSEN

thema verkleedkleren
mondmasker (met naam op)
ontsmettingsgel
mes
aansteker
zaklamp
nog alles die logisch is ( qua kleren, wasgerief,
per patrouilles mag er een nokia mee ( geen smartphone)
er mogen geen kampstoeltjes mee dit jaar ( houten balken zitten even
goed)

QUIZE VOOR OP DE BUS

