
 

KAMPBRIEF  

Dag allerliefste giverwarriors! 

Nu we al even in het scoutsjaar ver zitten, wordt het tijd om over het hoogtepunt van het jaar te 

spreken! In deze brief volgt de eerste praktische info over het kamp. 

We hebben besloten, door alle onzekerheden over reizen in het buitenland, om ook dit jaar in België 

te blijven. Niet getreurd, we zullen er nog steeds een fantastisch kamp van maken! Het kamp gaat door 

van 17 tem 29 juli 2021. Info over de bestemming kunnen we nog niet geven omdat we dit graag als 

verrassing houden, maar volgende informatie kunnen we jullie wel al geven ☺  

- De locatie is te vinden op de kaart van België in een atlas. 

- We bevinden er ons op een vijftal kilometer van de Belgische landgrens.  

- De kampplaats is bereikbaar met de fiets. 

- De natuur is er mooi. 

- Er wordt een andere taal dan Nederlands gesproken.  

Laat het gokken maar beginnen…  

Wie graag mee wil met de givers moet een voorschot van 100 euro storten op het rekeningnummer: 

BE74 7310 1975 2407 en dat voor vrijdag 16 april met als mededeling “naam giver”+ voorschot kamp. 

Graag ook een persoonlijke bevestiging via mail of Whatsapp wanneer je giver meewilt op kamp. We 

werken met een strenge deadline. 

Het volledige kampbedrag komt neer op 200 euro, later dit jaar zal er gevraagd worden om nog 100 
eens euro te storten. Voor het kampbedrag kan je gebruik maken van vrijetijdscheques en indien er 
eventuele financiële moeilijkheden zijn, kan er discreet naar een oplossing gezocht worden samen met 
Arthur en Marie.  
 
Belangrijk om verwarring te voorkomen, dit is zonder het bedrag dat iedereen zal binnenbrengen met 

de financiële acties die we dit jaar doen. Hoe beter de acties lopen hoe toffer we het kamp dus kunnen 

maken! 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Om ons kamp te financieren hebben we ervoor gekozen om als financiële actie geborduurde sokken 

te verkopen. De samples zijn in ontwikkeling. Later meer dus hierover! Het is de bedoeling dat elke 

giver er zo veel mogelijk verkoopt. Om het wat spannend te maken is er hieraan ook een wedstrijd 

tussen de jongens en meisjes gekoppeld. Het winnende team krijgt een fantastische boys/girlsnight op 

kamp. GO GO GO DUS!! Later dit jaar bekijken we ook nog wat mogelijk is met de regelgeving om de 

take-away spaghettisaus terug te verkopen.  

Wij denken alle nodige info doorgegeven te hebben, mochten er ergens nog vragen rijzen waarop je 

graag een antwoord wenst, staan wij te springen om jullie van een antwoord te voorzien! 

 

Wij kijken alweer uit naar wat de volgende activiteiten brengen! 

 

Een stevige scoutslinker,  

Janne, Babette, Jeff, Guust, Michiel, Oscar, Virgil, Arthur en Marie 

 

 

 

 


