Scouting Reeuwijk
penningmeester Jos Dorresteijn
Zijdeweg 32
2811 PC Reeuwijk
telefoon: 0182 – 30 14 33
bankrekening: Rabobank NL82 RABO 0143 3056 03

Aan de ouders/verzorgers van
de leden van Scouting Reeuwijk

Reeuwijk, maart 2014
betreft: Zomerkamp 2014
Geachte heer/mevrouw,
Nog een paar maandjes, dan is het weer zover. Dan organiseren wij weer het jaarlijkse zomerkamp.
Het is voor ons dus al weer de hoogste tijd om ons bezig te houden met de voorbereidingen van dit
evenement.
De plaats en datum zijn al bekend. Nu willen we graag weten voor wie we dit jaarlijkse feestje mogen
organiseren.
Wanneer en waar?
Het zomerkamp is zoals altijd in de eerste week van de zomervakantie, dit jaar wordt dat dus 19 t/m
26 juli 2014. De kamperende groepen gaan dit jaar naar Lierop, terwijl de kabouters een clubgebouw
in Deurne hebben gevonden.
Wat kost het zomerkamp?
Het organiseren van een kampweek kost geld. We hebben als bestuur van Scouting Reeuwijk
besloten om het kampgeld voor dit jaar vast te stellen op een bedrag van € 125,-.
Om de uitgaven tijdens de voorbereidingen voor het zomerkamp te kunnen betalen, vragen wij bij
aanmelding een borg van € 60,- te betalen. Het resterend bedrag van € 65,- wordt enkele weken voor
aanvang van het kamp opgehaald door de leiding van uw kind.
Als uw zoon of dochter later besluit om toch niet mee te gaan, betalen wij (in verband met de
gemaakte kosten) de borg helaas niet terug.
Hoe kan ik mijn zoon of dochter opgeven?
Opgeven gebeurt door onderstaand strookje in te leveren bij de leiding en de borg over te maken
naar de penningmeester. U kunt dit doen door € 60,- over te maken op Rabobankrekeningnummer
NL82 RABO 0143 3056 03 (of Postbankrekening: NL11 INGB 0007 3278 81) ten name van Scouting
Reeuwijk, onder vermelding van ‘borg zomerkamp 2014’ + de naam en de speltak van uw zoon of
dochter. Graag opgeven voor eind april.
Nog vragen?
Wanneer u nog vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met de leiding. Uiteraard zult u ter zijner
tijd nog meer informatie over het komende zomerkamp ontvangen.
Met vriendelijke groeten,
de leiders en leidsters van Scouting Reeuwijk.

ja, mijn zoon/dochter wil graag mee op het zomerkamp
Naam:________________________________
Ik ga akkoord met de voorwaarden. De borg maak ik over naar de bankrekening van Scouting
Reeuwijk.
Handtekening

____________________________

Reeuwijk ____/_____/2014

