Apeldoorn, 20 februari 2021
Betreft: Tweede brief Groepszomerkamp 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Het is alweer februari 2021. Nog even en we gaan met z’n allen op groepszomerkamp naar het Scoutcentrum
Rotterdam in het kader van ons 90-jarig jubileum. Het kamp is van 17 t/m 24 juli in Capelle aan den IJssel. Dat
is de eerste week van de zomervakantie. Alle jeugdleden en hun leiding verblijven dan gezamenlijk op één terrein.
Aan de hand van onderstaande onderwerpen willen we u verdere informatie geven over het groepszomerkamp.
Lees deze brief goed door. Onderaan deze brief vindt u bovendien informatie over het aan- en afmelden.
Lengte kamp
Vanwege het gezamenlijke verblijf en het grote succes van het vorige groepszomerkamp, hebben we ervoor
gekozen om de bevers één nachtje langer op kamp te laten gaan. Met een regulier zomerkamp worden ze
maandagavond opgehaald. Dit jaar eindigt het zomerkamp voor de bevers op dinsdag aan het eind van de middag.
De lengte van het kamp voor de andere speleenheden blijft onveranderd. De welpen gaan dus t/m donderdag op
kamp en de scouts, explorers en stamleden gaan op zaterdag weer naar huis. Op de laatste pagina van deze brief
vindt u hiervan ook een overzicht met bijbehorende data.
Horta Stam I
Dit jaar gaat er een extra speleenheid mee, namelijk Horta Stam I! Normaal gaan de stammen niet op zomerkamp,
omdat de meeste stamleden zelf leiding geven en dus als leiding op zomerkamp gaan. Niet iedereen is echter
leiding, dus een aantal stamleden gaat dit keer gezellig met ons mee op kamp.
Ondersteuning
Op kamp gaan met zoveel jeugdleden is een geweldige leuke ervaring. Om de leiding zoveel mogelijk te
ondersteunen, is tijdens het groepszomerkamp een extra groep enthousiaste (oud)kaderleden aanwezig. Deze
groep van ongeveer 10-15 personen zal diverse taken op zich nemen zoals inkopen doen, koken en het organiseren
van de gezamenlijke activiteiten.
Gezondheidsformulier
Het is erg belangrijk dat wij actuele gezondheidsgegevens van uw kind hebben. Niet alleen voor de gewone
opkomsten, maar tijdens een zomerkamp al helemaal! Bent u gewisseld van zorgverzekeraar na het inleveren van
het huidige gezondheidsformulier en/of zijn gezondheidsgegevens van uw kind onlangs gewijzigd? Zorg dan dat u
z.s.m. een nieuw (actueel) gezondheidsformulier invult en bij de leiding inlevert. U kunt een leeg
gezondheidsformulier vinden op de website van de groep www.sw3lbp.nl > speleenheden > [kies een speleenheid,
bijvoorbeeld ‘Ochtendkolonie’] > Digitaal gezondheidsformulier. Vul deze in en lever hem geprint in bij de eigen
leiding tijdens de eerstvolgende fysieke opkomst van uw kind.
Vervoer
Net zoals tijdens een regulier zomerkamp vragen we u als ouder om zelf uw kind (bevers t/m scouts) incl. alle
bagage te brengen naar en op te halen van de kamplocatie. Meer informatie over de aankomst- en vertrektijden zult
u t.z.t. ontvangen. Over het vervoer van de explorers en Horta Stam I van en naar de kamplocatie wordt u later
door de eigen speleenheid geïnformeerd.
Coronamaatregelen
Hoe de maatregelen rondom het coronavirus zullen ontwikkelen weet helaas niemand. Op dit moment zijn wij druk
bezig met de voorbereidingen zoals een “regulier” groepszomerkamp behoeft. Uiteraard houden wij hierbij de
geldende maatregelen nauwlettend in de gaten en doen wij aanpassingen waar nodig. Indien er meer duidelijkheid is
over de geldende coronamaatregelen tijdens het groepszomerkamp, zullen wij u hierover informeren. We rekenen
op uw begrip dat wij hierover op dit moment geen extra duidelijkheid kunnen geven.
We begrijpen terughoudendheid om uw kind aan te melden onder deze onzekere omstandigheden. Wel
benadrukken we graag dat u kosteloos kunt annuleren, mocht corona daartoe vragen. Hiermee hopen we wat
zorgen weg te kunnen nemen en met een leuk aantal aanmeldingen de voorbereidingen van het groepszomerkamp
te kunnen voortzetten. Mocht u nu al verdere vragen, zorgen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen met
de speleenheidleiding of de groepszomerkampcommissie (groepszomerkamp@sw3lbp.nl).

Het thema
Dan voor sommigen het belangrijkste onderdeel van het groepszomerkamp: Wat is het thema van dit jaar? Toen de
coronamaatregelen het nog toestonden is het kader (de leiding + alle ondersteuning zoals het bestuur,
begeleidersteam, etc.) op voorverkenningsweekend geweest. Hier is ook de knoop doorgehakt voor het thema van
het komende groepszomerkamp. Helemaal passend bij onze kamplocatie is de keuze gevallen op het volgende
(overkoepelende) thema:

De leiding was natuurlijk al eventjes op de hoogte van dit geweldige thema en heeft dus al de tijd gehad om ook voor
alle speleenheden een (sub)thema te kiezen! Deze thema’s passen dus allemaal binnen het overkoepelende thema
‘onder water’. De themaverhalen blijven natuurlijk nog wel eventjes geheim, maar de speleenheden hebben gekozen
voor de volgende (sub)thema’s:

Ochtendkolonie:
Finding Nemo

Sioniehorde:
Vaiana

Gaaientroep:
Spongebob

Middagkolonie:
Finding Nemo

Shantihorde:
Blub, ik ben een vis

Prinses
Margriettroep:
Atlantis

Mowglihorde:
Shark Tale

Ekerstroep:
Marianentrog

Explorer Afdeling
757:
Monster van Loch
Ness
Explorer Afdeling
595:
De kleine
zeemeermin

Horta Stam I:
De vliegende
Hollander

Kosten
Bij een groepszomerkamp komen iets meer kosten kijken dan bij een regulier zomerkamp. Ieder jaar sparen we
daarom als groep een bedrag voor het groepszomerkamp. Hierdoor wordt een deel van de kosten gedekt. Normaal
gesproken wordt dit potje aangevuld met de opbrengst van de Pepermuntactie, maar helaas is dat dit jaar niet het
geval. Doordat de Pepermuntactiedag niet doorging, bleef er van de opbrengst namelijk onvoldoende over om extra
geld voor het Groepszomerkamp weg te kunnen zetten. De Kerstbomenactie bracht daarentegen méér geld op dan
verwacht, waardoor we besloten hebben om daarmee het Groepszomerkamppotje toch nog wat aan te vullen.
Helaas hebben we de begroting nog niet helemaal sluitend. Mocht u ons willen sponsoren of kent u iemand die dat
zou willen doen (door een donatie of in natura met bijvoorbeeld voedsel of transport), dan horen wij dat graag. Laat
dat ons dan alstublieft weten via Tineke Wiersma (06-15169179) of sponsoring@sw3lbp.nl. Alle sponsoring is zeer
welkom!
De kampkosten van scouts, explorers en Horta Stam I zullen in twee termijnen worden afgeschreven. Dit geldt
voor alle aangemelde jeugdleden. De incasso’s zullen plaatsvinden in de laatste week van april en mei. Het
kampgeld van de bevers en welpen wordt in één keer afgeschreven in mei. In de tabel op de volgende pagina vindt
u een overzicht van de kampkosten.

4 dagen
17 t/m 20 juli
€60,-

6 dagen
17 t/m 22 juli
€95,-

8 dagen
17 t/m 24 juli
€110,-

8 dagen
17 t/m 24 juli
€125,-

8 dagen
17 t/m 24 juli
€125,-

Aanmelden
Is uw kind al helemaal enthousiast om op groepszomerkamp te gaan? Meld u hem of haar dan nu aan! In verband
met de aanbetaling voor het terrein en de verdere planning willen we graag weten wie er allemaal meegaan. We
horen daarom graag vóór 10 april 2021 of uw kind mee gaat.
Mochten de coronamaatregelen vragen om verlenging van deze aanmeldtermijn, dan zullen wij u dat t.z.t. laten
weten. Omwille van de voortgang van de voorbereidingen hanteren we nu echter wel deze aanmelddeadline.
De aanmelding voor het zomerkamp is dit jaar wederom digitaal. De aanmeldformulieren per speleenheid vindt u
hieronder. Voor meer informatie over inloggen op Scouts Online (SOL), gaat u naar de website van de groep
www.sw3lbp.nl > speleenheden > [kies een speleenheid, bijvoorbeeld Ochtendkolonie] > Handleiding SOL.
Als uw kind niet meegaat op kamp, wilt u uw kind dan afmelden bij de eigen leiding, via de mail? Doe dit ook vóór
10 april 2021.
Aanmeldformulieren
Ochtendkolonie
Middagkolonie
Sioniehorde
Shantihorde
Mowglihorde
Gaaientroep
Prinses Margriettroep
Ekerstroep
Explorer Afdeling 757
Explorer Afdeling 595
Horta Stam I

https://sol.scouting.nl/as/form/34968/participant/new/
https://sol.scouting.nl/as/form/34170/participant/new/
https://sol.scouting.nl/as/form/34971/participant/new/
https://sol.scouting.nl/as/form/34972/participant/new/
https://sol.scouting.nl/as/form/34974/participant/new/
https://sol.scouting.nl/as/form/34965/participant/new/
https://sol.scouting.nl/as/form/34980/participant/new/
https://sol.scouting.nl/as/form/34981/participant/new/
https://sol.scouting.nl/as/form/34977/participant/new/
https://sol.scouting.nl/as/form/34975/participant/new/
https://sol.scouting.nl/as/form/35017/participant/new/

Wij hopen dat iedereen zich aanmeldt voor het groepszomerkamp, want dit is een ervaring die je zeker niet wilt
missen!
Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen, kom dan gerust aan bij de leiding van uw kind of mail uw vraag
naar groepszomerkamp@sw3lbp.nl
Met vriendelijke scoutinggroet,
Namens de Groepszomerkampcommissie,
Julia Leeflang.
E: julia@sw3lbp.nl

