Scouting Durendael Ronse

!! EERSTE KAMPBRIEF !!
Beste ouders,
Beste Durendaelers,
Wij hopen dat iedereen prima schoolresultaten zal behalen zodat jullie zonder
problemen kunnen mee gaan op het
GROOT TENTENKAMP TE BOTASSART
Zoals jullie bovenaan de brief kunnen lezen, is dit de eerste kampbrief. Hierin
staat bijna alle informatie over het kamp en achteraan vinden jullie de
inschrijvingsdocumenten. De deelnemers zullen dan bij de inschrijving in de
maand juli een tweede kampbrief ontvangen met de laatste praktische afspraken
in verband met het laden van de vrachtwagens, het binnenbrengen van de bagage,
het juiste vertrekuur, wat er in onze rugzak steekt, enzovoort.
Botassart 2013
Het kampterrein is in een prachtige omgeving gesitueerd, volledig door bossen
omgeven en grenzend aan de Semois! We beloven jullie toffe activiteiten,
lekkere maaltijden en een gezellige sfeer; reden genoeg dus om erbij te zijn,
want met een forse dosis enthousiasme en inzet maken we er opnieuw een
onvergetelijk kamp van.
Het staat vast dat ons tentenkamp opnieuw mooi ingericht zal zijn. We
beschikken immers over voldoende degelijke tenten en ander materiaal; maar
liefst twee vrachtwagens vol! Dankzij jullie medewerking aan verschillende acties
kunnen we ons veroorloven om het materiaal goed te onderhouden en aan te
vullen. Nogmaals bedankt daarvoor, want dankzij jullie steun hebben we dit jaar
twee nieuwe grote patrouilletenten, nieuw sjorhout en allerhande klein materiaal
kunnen kopen!

Wie mag deelnemen?
Mits gunstig advies van de leiding mogen zowel leden van Scouting Durendael
(vanaf 5 jaar) als niet-leden (vanaf 6 tot 16 jaar) deelnemen aan het groot
tentenkamp.
De kampprijs
Aangezien het kamp niet even lang duurt voor alle deelnemers, varieert de
kampprijs van tak tot tak:
Kabouters en Welpen: €70 per persoon (9 t.e.m. 15 aug);
Jongverkenners: €85 per persoon (7 t.e.m. 15 aug);
Verkenners en leiding: €130 per persoon (1 t.e.m. 17 aug).
Niet-leden betalen op deze prijs een supplement van €20 per persoon. Deze
meerprijs bevat de verzekeringsbijdrage.
Bij de inschrijving kunnen jullie het volledige bedrag vereffenen of een
voorschot van €15 per deelnemer betalen. De rest wordt dan bij het binnenbrengen van de bagage betaald.
We willen hierbij vermelden dat de totale kosten van het kamp niet volledig
gedekt worden door de inschrijvingsgelden en dat de groepskas in geruime mate
tussenkomt.
Verzekering
Alle deelnemers zijn verzekerd tegen persoonlijke ongevallen en burgerlijke
aansprakelijkheid.
Laden en lossen
De tweede kampbrief bevat alle informatie het laden en lossen van het kampeermateriaal, alsook het binnenbrengen van jullie persoonlijke bagage.
Vertrek
Zoals jullie al weten, vertrekken de Verkenners ook dit jaar samen met de leiding
en de foerage mee op voorwacht om een handje te helpen.
De Kabouters en Welpen vertrekken op VRIJDAG 9 AUGUSTUS met de
trein vanuit Ronse en keren met hun ouders terug op DONDERDAG 15
AUGUSTUS.

De Jongverkenners vertrekken op WOENSDAG 7 AUGUSTUS met de
trein vanuit Ronse en keren met hun ouders terug op DONDERDAG 15
AUGUSTUS.
De Verkenners en leiding vertrekken op DONDERDAG 1 AUGUSTUS met
de auto’s en vrachtwagens vanuit het scoutslokaal en komen terug op
ZATERDAG 17 AUGUSTUS.
De Kabouters, Welpen en Jongverkenners vertrekken met de trein vanuit Ronse;
de Verkenners en leiding vertrekken met de auto’s en vrachtwagens vanuit het
scoutslokaal. De precieze uren van vertrek worden in de tweede kampbrief
vermeld.
Bezoekdag
Na het succes van de vorige jaren willen we opnieuw een familiale dag
organiseren en halfweg de namiddag samen het kamp afsluiten. Dit jaar gaat die
door op DONDERDAG 15 AUGUSTUS.
Ook dit jaar wordt opnieuw een barbecue voorzien. Jullie dienen hiervoor op
voorhand in te schrijven. Dat kan al bij de kampinschrijving of bij het binnenbrengen van de bagage.
Wie deelneemt aan het kamp, wordt automatisch ingeschreven voor de barbecue
aangezien dat als hun middagmaal wordt beschouwd. Jullie hoeven hen dus niet
meer in te schrijven.
Voor de bezoekers is de prijs voor de barbecue als volgt:
€6 per persoon vanaf 5 jaar t.e.m. 11 jaar;
€12 per persoon vanaf 12 jaar en ouder.
De bezoekdag start omstreeks 10.30 u. Er is gelegenheid tot kennismaking en
vrij bezoek aan het kamp. De barbecue start om 12.30 u. Nadien maken we er
een gezellige namiddag van en eindigen we collectief tegen uiterlijk 15.00 u. De
Kabouters, Welpen en Jongverkenners keren daarna met hun ouders terug naar
Ronse; de anderen keren terug op zaterdag 17 augustus.
Inspectie
Het kamp staat onder inspectie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
(afdeling Jeugd), in samenwerking met de Jeugddienst van de stad Ronse.

Noodtelefoon
Gsm Herwig: 0496/57.27.33
Gsm Detlev: 0495/62.15.38
Gsm Talisa: 0498/23.70.73
Indien jullie niet onmiddellijk antwoord krijgen, laat dan gerust een boodschap
na op de voicemail; de ontvangst in de Ardennen is niet altijd even goed.
EHBO
Eerste hulp bij ongevallen wordt ter plaatste door de foerage verzekerd. Wie
tijdens het kamp geneesmiddelen moet nemen, moet die zelf meenemen, alsook
een briefje met de tijdstippen en de wijze van inname. Dit moet absoluut vooraf
door de ouders aan de leiding gemeld worden.
De medische fiche dient verplicht bij de inschrijving gevoegd te worden;
vergeet dit niet! De SIS-kaart wordt aan de leiding gegeven op de dag van het
vertrek.
Inschrijving
Om al jullie vragen te kunnen beantwoorden en jullie inschrijvingen te ontvangen,
zullen wij op MAANDAG 8 en DINSDAG 9 JULI aanwezig zijn in het lokaal van
19.00 u. tot 21.00 u. Indien jullie niet aanwezig kunnen zijn, mag de hoofdleiding
altijd gecontacteerd worden; de leiding is in principe ook elke avond in het lokaal
aanwezig om het kamp voor te bereiden. Jullie inschrijvingen moeten wel tegen
uiterlijk 10 juli bij ons binnen zijn!
Bijkomende kampbrieven voor vriendjes, vriendinnetjes of familie kunnen jullie
aan de leiding vragen, of downloaden van de website [http://www.scoutingdurendael.be
/downloads.php].

Bagage
Jullie bagage dient verpakt te zijn in een stevige rugzak of sporttas. Wij
aanvaarden geen bagage in plastic zakken! Meer informatie over wat er in jullie
rugzak moet zitten, volgt in de tweede kampbrief.
Uniform, kentekens, dassen en T-shirts
Iedereen die meegaat op kamp, moet voorzien zijn van een perfect uniform. Een
scoutsuniform met de juiste kentekens en een das met dasring zijn verplicht!
Die geven altijd een goede indruk van onze groep. Uiteraard is dat slechts een
eerste stap. De grootste verantwoordelijkheid ligt bij de persoon die de
scoutskledij draagt. Een net voorkomen en een stijlvolle houding en omgang zijn
waarden die we zeker willen nastreven.
Kentekens,

dassen

en

accessoires

kunnen

gekocht

worden

tijdens

de

inschrijvingen op maandag 8 en dinsdag 9 juli en bij het binnenbrengen van de
bagage op woensdag 31 juli. Voor de aankoop van een scoutsuniform verwijzen we
jullie graag door naar Alpino in Ronse [http://www.alpino.be/nl/bottommenufiles
/about.htm],

of de scoutsshop in Gent [http://www.hopper.be/winkel].

Het milieu
Op kamp gaan is plezant. Het is spelen met natuur, water en vuur, licht en
donker, aarde en lucht. Het is op verkenning gaan in een nieuwe omgeving. Die
omgeving willen we na het kamp zo onbeschadigd en proper mogelijk terug
achterlaten! Deden we dit vroeger ook al niet vanzelfsprekend?
Mogen wij ook vragen om de kinderen geen dingen mee te geven die de
kampsfeer kunnen bederven. Wij denken hierbij aan: gsm, mp3-speler, iPod,
computerspelletjes, enzovoort. Indien één van deze toestellen toch wordt
opgemerkt, zal de leiding die in beslag nemen tot aan de bezoekdag!

INSCHRIJVINGSSTROOK GROOT TENTENKAMP BOTASSART 2013
(afgeven op maandag 8 of dinsdag 9 juli a.u.b.)

Ondergetekende (vader / moeder / voogd) ____________________________
geeft hierbij toestemming aan _____________________________________
om deel te nemen aan het groot tentenkamp van Scouting Durendael Ronse te
Botassart, en betaalt hierbij: een voorschot van €15 per persoon / het volledige
bedrag.
De ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de kampbrief
waarvan de inschrijvingsstrook deel uitmaakt.
Handtekening

----------------------------------------------------------------------------------------

INSCHRIJVINGSSTROOK BARBECUE DONDERDAG 15 AUGUSTUS
(afgeven bij het inschrijven of bij het binnenbrengen van de bagage)

Ondergetekende ______________________________________, familie van
_______________________________________________ (kampdeelnemer)
wenst in te schrijven voor de barbecue op de bezoekdag met
___ (aantal) personen vanaf 12 jaar en ouder aan €12 per persoon;
___ (aantal) personen van 5 t.e.m. 11 jaar aan €6 per persoon.
Gelieve enkel de bezoekers te vermelden voor de barbecue; de deelnemers aan
het kamp zijn automatisch ingeschreven.
De ondergetekende betaalt hierbij een som van ___ euro om deel te nemen aan
de barbecue.
Handtekening

MEDISCHE FICHE 2012-2013
Naam: _______________________________ Voornaam: ____________________________
Geboortedatum: ________________________ Telefoon: _____________________________
Adres: ___________________________________________________________________

Indien u afwezig bent tijdens de periode van het kamp, gelieve dan uw voorlopig adres te
noteren of dat van een andere persoon die bereikbaar is (bv. familie).
Naam: _______________________________ Telefoon: _____________________________
Adres: ___________________________________________________________________

Gegevens van uw huisarts

Naam: _______________________________ Telefoon: _____________________________

Mag uw zoon/dochter deelnemen aan normale scoutsactiviteiten?

Sport
Tochten
Zwemmen

 ja
 ja
 ja

 nee
 nee
 nee

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Zijn er punten waar de leiding rekening moet mee houden (vlug moe, gevoelig voor zon,
bedwateren, slaapwandelen, …)?

__________________________________________________________________

Zijn er ziekten te melden (astma, suikerziekte, hooikoorts, epilepsie, huid- of hartaandoeningen, …)?

__________________________________________________________________
Is uw kind gevoelig of allergisch voor geneesmiddelen of levensmiddelen? Zo ja, welke?

__________________________________________________________________
Moet uw kind bepaalde medicatie nemen tijdens het kamp? Zo ja, welke, en in welke dosering?

__________________________________________________________________
Werd uw kind ingeënt tegen klem (tetanus)? In welk jaar?

 ja

 nee

Wanneer: _________________________________________________

Andere inlichtingen of opmerkingen

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Gelieve deze fiche zo correct mogelijk in te vullen. De informatie blijft strikt vertrouwelijk en
wordt enkel ingezien door de leiding en de EHBO-personen. Als er nog iets verandert aan de
gezondheidstoestand van uw kind tussen de invuldatum van deze fiche en het vertrek van uw
kind, dan vragen wij u uitdrukkelijk dit telefonisch of bij vertrek mee te delen.
SIS-kaart meenemen bij vertrek!

