Datum: 24-03-2022
Betreft: eerste brief zomerkamp 2022

Wij zijn al een tijdje enthousiast bezig met het plannen van het zomerkamp 2022. We willen graag een ontzettend
gaaf kamp houden in Ryd, Zweden. Het thema van het zomerkamp is IKEA.
Aangezien we hier op korte termijn wat dingen voor moeten reserveren/boeken, willen we van jullie zo snel mogelijk
weten of je met ons mee gaat. Het lijkt ons superleuk om z’n allen dit avontuur aan te gaan!
Deze brief is bedoeld om iedereen te informeren, zodat er alvast rekening mee gehouden kan worden in de
vakantieplanning. De inschrijfperiode loopt van aankomende zaterdag t/m 24 april. Natuurlijk willen we het van
iedereen zo snel mogelijk weten.
Waar:
Wanneer:
Vervoer:
Kosten:

Organisatie:

Acties:
Aanmelden:

International Scoutcamp Blidingsholms Gard
https://blidingsholmscouting.com/
Ryd, Zweden
Zaterdag 9 juli t/m zaterdag 16 juli 2022
Busje en een auto.
€195,- pp.
Het kampbedrag wordt in 3 termijnen geïnd: in april, mei en juni. Over een evt. afwijkende
betaalregeling kan worden overlegd met de penningmeester van de groep via
penningmeester@sw3lbp.nl.
Als er (na een nader te bepalen datum) om welke reden dan ook geannuleerd moet worden, zullen er
wel kosten in rekening worden gebracht. Dit i.v.m. reserveringen bus/terrein.
Het zomerkamp wordt grotendeels geregeld door de explorers zelf. Dit jaar organiseren alle explorers
het zomerkamp. Ze zijn verdeeld in verschillende groepjes met ieder hun eigen taken. Samen met de
begeleiding – Irene en José – geven zij vorm aan het zomerkamp.
De details, zoals de spellen en activiteiten daar, worden voorbereid en uitgevoerd door alle explorers.
FoodtruckFestival tijdens Sint Joris op 23 april
Activiteiten tijdens Koningsdag en voorbereidingsdagen.
Dit kan vanaf 26 maart t/m 9 april 2022.
De inschrijving voor het zomerkamp verloopt via SOL (ScoutsOnline).
Je kan klikken op deze link: https://sol.scouting.nl/as/form/42116/participant/new/

Een belangrijke afspraak is dat iedereen zich gaat inzetten voor de acties. In het verlengde hiervan hebben we
afgesproken dat iedereen aanwezig is bij het FoodtruckFestival op 23 april en iedereen zich inzet bij de acitviteiten
op Koningsdag. Dit kan in de voorbereiding zijn of op de dag zelf.
Ook zullen we binnenkort een ouderavond organiseren waar we jullie ouders uitnodigen om meer informatie te
geven over een zomerkamp in het buitenland en bij de explorers. Deze datum wordt zo snel mogelijk bekend
gemaakt.
We hopen dat iedereen meegaat en dat het een zomerkamp wordt om nooit meer te vergeten. Wij hebben er
ontzettend veel zin in!

Deze brief zal ook op de website www.sw3lbp.nl komen te staan. Ga bij Speleenheden naar Afdeling 595 en bij
documenten is hij terug te vinden.
Met vriendelijke groet,
06-26432125
irene.barten@sw3lbp.nl
Irene Barten
José Garcia Lucena
06-30775389
jose.garcialucena@sw3lbp.nl
Begeleiders mailadres afdeling595@sw3lbp.nl

