
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Beste	  leden,	  ouders	  en	  verzorgers	  
	  
Het	  heeft	  even	  mogen	  duren,	  maar	  hierbij	  ontvangen	  jullie	  het	  tweede	  informatiebulletin	  over	  het	  
aanstaande	  groepskamp.	  	  
Ondertussen	  hebben	  de	  ontwikkelingen	  niet	  stilgestaan.	  Het	  organiserend	  team	  en	  alle	  leiding	  van	  
Impeesa	  zijn	  inmiddels	  op	  volle	  kracht	  bezig	  om	  alle	  zaken	  die	  geregeld	  moeten	  worden	  voor	  elkaar	  te	  
krijgen,	  om	  te	  zorgen	  dat	  we	  met	  z’n	  allen	  het	  50	  jarig	  jubileum	  op	  grootse	  wijze	  op	  kamp	  kunnen	  
vieren.	  En,	  niet	  zonder	  resultaat.	  We	  willen	  niet	  al	  te	  veel	  verklappen,	  maar	  dat	  het	  spectaculair	  gaat	  
worden,	  staat	  als	  een	  paal	  boven	  water.	  En	  gezellig	  ook,	  want	  inmiddels	  hebben	  zich	  zo’n	  90	  
jeugdleden	  en	  30	  man/vrouw	  leiding	  opgegeven	  voor	  kamp.	  
	  
Informatie	  &	  ouderavond	  
Middels	  dit	  informatiebulletin,	  en	  binnenkort	  ook	  via	  de	  site,	  zullen	  we	  alle	  deelnemers	  voor	  kamp	  en	  
alle	  ouders	  op	  de	  hoogte	  brengen	  van	  de	  voortgang	  rondom	  kamp	  en	  zoveel	  mogelijk	  de	  informatie	  
delen	  die	  voor	  een	  goede	  kampvoorbereiding	  van	  belang	  is.	  Toch	  kunnen	  we	  ons	  voorstellen	  dat	  er	  
rondom	  dit	  	  groepskamp	  vanuit	  de	  ouders	  behoefte	  is	  naar	  wat	  meer	  en	  diepgaandere	  informatie.	  	  
Daarom	  organiseren	  wij	  op	  23	  mei	  aanstaande	  een	  ouderavond.	  Wij	  willen	  alle	  ouders	  van	  
deelnemende	  jeugdleden	  dan	  ook	  van	  harte	  uitnodigen	  op	  deze	  avond.	  U	  bent	  vanaf	  19.45	  uur	  van	  
harte	  welkom	  op	  ons	  groepshuis,	  waar	  de	  koffie	  klaar	  staat.	  Om	  20.00	  uur	  zullen	  we	  de	  avond	  
beginnen.	  Naast	  een	  algemene	  introductie	  door	  het	  organiserend	  team,	  zullen	  ook	  de	  speltakken	  
zichzelf	  voorstellen	  en	  inzage	  geven	  in	  hun	  programma,	  en	  hoe	  zij	  het	  kamp	  voor	  uw	  kinderen	  willen	  
invullen.	  Daarnaast	  bestaat	  er	  natuurlijk	  ruim	  de	  gelegenheid	  tot	  het	  stellen	  van	  vragen.	  Rond	  22.00	  
uur	  willen	  we	  afsluiten.	  
	  
We	  zullen	  u	  afzonderlijk	  nog	  een	  mail	  sturen	  waarin	  u	  gevraagd	  wordt	  aan	  te	  geven	  of	  u	  aanwezig	  kunt	  
zijn	  op	  deze	  avond	  in	  verband	  met	  wat	  organisatorische	  zaken.	  
	  
Bevers	  
In	  de	  eerste	  brief	  over	  kamp	  meldden	  wij	  dat	  de	  Bevers	  vanaf	  woensdag	  mee	  zouden	  gaan	  op	  kamp.	  
Helaas	  heeft	  zich	  slechts	  1	  Bever	  opgegeven	  voor	  kamp.	  Dat	  is	  natuurlijk	  niet	  voldoende	  voor	  een	  
afzonderlijk	  beverprogramma.	  Derhalve	  zal	  deze	  Bever	  en	  de	  Beverleiding	  op	  kamp	  aansluiten	  bij	  de	  
Kabouters,	  Welpen	  en	  Esta’s.	  
	  
Kampbedragen	  
Inmiddels	  zijn	  de	  kampbedragen	  voor	  de	  verschillende	  
speltakken	  vastgesteld.	  Deze	  zijn	  niet	  veranderd	  ten	  
opzichte	  van	  de	  eerste	  brief	  die	  u	  ontving.	  Voor	  de	  
volledigheid	  onderstaand	  de	  kampbedragen	  per	  speltak,	  
inclusief	  de	  vervoerstoeslag	  van	  EUR	  25,-‐	  

• Kabouters,	  Welpen,	  Esta’s:	  120	  Euro	  
• Gidsen,	  Scouts,	  Verkenners:	  135	  Euro	  
• Explorers,	  JongerenTak:	  190	  Euro	  
• Stam:	  165	  Euro	  



Betaling	  
In	  de	  eerste	  brief	  hebben	  wij	  u	  gevraagd	  om	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  de	  eerste	  betaling	  (50%	  van	  het	  
bovengenoemde	  bedrag)	  	  voor	  15	  mei	  op	  onze	  rekening	  is	  bijgeschreven.	  Helaas	  heeft	  het	  openen	  van	  
de	  rekening	  voor	  dit	  kamp	  langer	  geduurd	  dan	  gehoopt,	  waardoor	  wij	  u	  niet	  eerder	  dit	  
informatiebulletin	  konden	  sturen.	  Wij	  achten	  15	  mei	  dan	  ook	  niet	  langer	  realistisch,	  en	  willen	  u	  
verzoeken	  de	  eerste	  termijn	  voor	  1	  juni	  over	  te	  maken	  op	  rekeningnummer	  1271.71.991	  t.n.v.	  
Scouting	  Impeesa	  Zoetermeer.	  Wilt	  u	  zo	  vriendelijk	  zijn	  in	  de	  omschrijving	  van	  de	  overboeking	  
duidelijk	  de	  speltak	  en	  voor-‐	  en	  achternaam	  van	  uw	  kind	  te	  vermelden,	  en	  om	  welke	  
betalingstermijn	  het	  gaat?	  	  	  
Wij	  verzoeken	  u	  daarnaast	  om	  de	  2e	  termijn	  het	  resterende	  bedrag	  voor	  1	  juli	  over	  te	  maken	  op	  
hetzelfde	  rekeningnummer.	  
Gelet	  op	  het	  bijzondere	  karakter	  van	  dit	  kamp	  en	  de	  kosten	  die	  wij	  hiervoor	  vooraf	  moeten	  maken,	  
kunnen	  wij	  bij	  eventuele	  afzegging	  helaas	  geen	  restitutie	  garanderen.	  
	  
Let	  op:	  wijzigingen	  in	  regeling	  rondom	  reisdocumenten.	  
Vanaf	  26	  juni	  dient	  uw	  kind	  in	  het	  bezit	  te	  zijn	  van	  een	  eigen	  geldig	  reisdocument	  wanneer	  het	  naar	  
het	  buitenland	  reist.	  Bijschrijven	  in	  uw	  paspoort	  is	  vanaf	  die	  datum	  niet	  meer	  mogelijk	  en	  de	  geldigheid	  
van	  alle	  bestaande	  bijschrijvingen	  vervalt.	  Dit	  betekend,	  hoe	  vervelend	  dit	  wellicht	  ook	  klinkt,	  dat	  uw	  
kind	  op	  de	  dag	  van	  vertrek	  zijn	  geldige	  reisdocument	  (ID	  kaart	  of	  Paspoort)	  aan	  ons	  zal	  moeten	  kunnen	  
overleggen.	  Indien	  uw	  kind	  dit	  niet	  heeft	  of	  niet	  kan	  overleggen,	  kunnen	  wij	  uw	  kind	  helaas	  niet	  
toelaten	  op	  kamp.	  Wij	  raden	  u	  dus	  aan,	  indien	  u	  dit	  nog	  niet	  geregeld	  heeft,	  dit	  op	  tijd	  te	  regelen.	  
Houdt	  u	  hierbij	  rekening	  met	  een	  aantal	  (werk)dagen	  tot	  weken	  verwerkingstijd,	  zeker	  in	  de	  
vakantietijd.	  
	  
Medisch	  Formulier	  
In	  de	  bijlage	  vindt	  u	  het	  medisch	  formulier.	  Wij	  willen	  u	  verzoeken	  dit	  voor	  31	  mei	  weer	  in	  te	  leveren.	  
Dit	  kan	  bij	  voorkeur	  bij	  de	  eigen	  leiding.	  Mocht	  dat	  niet	  lukken,	  dan	  graag	  in	  de	  brievenbus	  in	  de	  hal.	  	  U	  
kunt	  het	  natuurlijk	  ook	  meenemen	  wanneer	  u	  naar	  de	  ouderavond	  op	  23	  mei	  komt.	  
	  
Scoutingloten:	  Fondswerving	  voor	  kamp!	  
Zoals	  wij	  in	  de	  eerste	  brief	  al	  hebben	  aangegeven,	  kan	  een	  kamp	  van	  dit	  formaat	  niet	  alleen	  
gefinancierd	  worden	  met	  de	  inkomsten	  uit	  de	  kampbedragen.	  Om	  ons	  kamp	  mogelijk	  te	  maken,	  zijn	  
we	  naast	  kampgeld	  van	  deelnemers	  voor	  een	  fors	  deel	  aangewezen	  op	  inkomsten	  uit	  acties	  en	  
fondsenwerving.	  Natuurlijk	  hebben	  we	  al	  het	  nodige	  bereikt,	  maar	  er	  prijkt	  helaas	  nog	  een	  aanzienlijk	  
tekort	  op	  onze	  begroting.	  In	  de	  bijlage	  vindt	  u	  een	  brief	  over	  de	  jaarlijkse	  scoutingloterij	  waarvan	  de	  
opbrengst	  ten	  goede	  komt	  aan	  het	  kamp.	  Wanneer	  elke	  deelnemer	  tenminste	  10	  loten	  verkoopt,	  
komen	  we	  een	  heel	  eind	  in	  de	  goede	  richting!	  	  
	  
Maar	  ook	  dit	  zal	  niet	  voldoende	  zijn.	  Daarom	  de	  dringende	  oproep:	  wanneer	  u	  als	  ouder	  
mogelijkheden	  ziet	  tot	  fondsenwerving	  in	  uw	  omgeving	  t.b.v.	  dit	  kamp,	  of	  anderzijds	  mogelijkheden	  
tot	  ondersteuning	  ziet,	  dan	  horen	  wij	  graag	  van	  u	  op	  ons	  mailadres:	  tuftufteam@impeesa-‐
zoetermeer.nl	  
	  
Dat	  geldt	  overigens	  ook	  wanneer	  u	  andere	  vragen	  heeft	  
rondom	  dit	  kamp,	  schroomt	  u	  dan	  zeker	  niet	  om	  –in	  eerste	  
instantie	  via	  de	  leiding	  van	  uw	  kind-‐	  of	  via	  ons	  mailadres,	  
contact	  met	  ons	  op	  te	  nemen.	  
	  
Wij	  hopen	  u	  allen	  te	  zien	  op	  23	  mei	  op	  de	  ouderavond!	  
Met	  vriendelijke	  groet	  namens	  alle	  leiding	  en	  besturen	  van	  
Impeesa	  
Het	  TufTufTeam,	  organisatie	  zomerkamp	  2012.	  	  



Medisch	  Formulier	  Jubileumkamp	  	  2012	  Scouting	  Impeesa	  Zoetermeer	  
	  

Vult	  u	  alstublieft	  onderstaande	  velden	  zo	  zorgvuldig	  mogelijk	  in.	  Wanneer	  u	  bij	  een	  bepaald	  veld	  meer	  
toelichting	  wenst	  te	  geven,	  dan	  kunt	  u	  dit	  aangeven	  en	  de	  toelichting	  op	  de	  achterzijde	  plaatsen.	  
Onvolledige	  formulieren	  zullen	  niet	  worden	  geaccepteerd.	  Indien	  u	  vragen	  heeft	  over	  onderstaand,	  
kunt	  u	  in	  eerste	  instantie	  terecht	  bij	  de	  leiding	  van	  uw	  zoon	  of	  dochter,	  of	  mailen	  naar	  
tuftufteam@impeesa-‐zoetermeer.nl	  .	  Per	  deelnemend	  kind	  dient	  een	  apart	  formulier	  ingeleverd	  te	  
worden.	  
	  
Mijn	  zoon/dochter	  zit	  bij	  de:	  	  (doorhalen	  wat	  niet	  van	  toepassing	  is	  aub)	  
Bevers/Kabouters/Esta’s/Welpen/Gidsen/Scouts/Verkenners/Explorers/JoTak/Stam	  

	  
Hierbij geef ik toestemming om, in geval van nood, medisch ingrijpen te laten plaatsvinden door een daartoe 
bevoegd persoon tot voordeel van mij kind. Indien de situatie dit toelaat zal altijd eerst getracht worden de ouders 
te bereiken om hen te informeren en te overleggen. 
Na(a)m(en)	  ouder(s):	  
	  
Handtekening(en):	  	  

	  
Achternaam	  	   	  

Voornaam:	  	   	  

Voorletter(s):	  	   	  

Adres:	  	   	  

Contactadres	  (indien	  afwijkend)	   	  

Postcode,	  woonplaats:	  	   	  

Telefoon:	  	   	  

Geboortedatum:	  	   	  

Geboorteplaats:	  	   	  

Godsdienst:	  	   	  

HUISARTS	  	   	  

Naam:	  	   	  

Adres:	  	   	  

Plaats:	  	   	  

Telefoon:	  	   	  

VERZEKERING	  	   	  
Naam:	  	   	  

Adres:	  	   	  

Inschrijfnummer:	  	   	  

Zwemdiploma(s):	  	   	  

Alergisch	  voor:	  	   	  

Medicijnen	  	   	  

Mag/	  wil	  beslist	  niet	  eten:	  	   	  

Overige	  opmerkingen:	  	   	  

	  



	  
	  
Aan de leden en/of ouders/verzorgers  
van Scouting Impeesa Zoetermeer 
 
 
Onderwerp:       Datum: 
Scoutingloterij       10 mei 2012 
 
Beste leden en ouders/verzorgers, 
 
Ook dit jaar doen wij weer mee met de Nationale Scoutingloterij. Dit is een loterij vanuit 
Scouting Nederland. Wij doen hier als groep altijd graag aan mee omdat per verkocht lot 
€1,50 rechtstreeks naar onze groep gaat. 
Zo hebben wij in 2010 ruim €650,- voor onze groepskas opgehaald en in 2011 ruim €1400,- 
opgehaald! Dat record willen we dit jaar uiteraard gaan verbeteren! 
 
Dit jaar bestaat Impeesa 50 jaar. Dat betekent een jaar vol feest, maar dus ook een jaar 
met extra kosten! Daarom is het dit jaar extra belangrijk om voor acties als de Nationale 
Scouting Loterij extra ons best te doen. De opbrengst van de scoutingloten zal daarom dit 
jaar naar de jubileum-activiteiten gaan. 
 
Uw kind heeft van de leiding 1 boekje loten meegekregen. Het zou erg mooi zijn als ieder 
kind zijn boekje leeg verkoopt! Nieuwe boekjes kunnen na inlevering van het lege boekje en 
geld bij de leiding worden gehaald. De loten kosten €2,50 per stuk. Een boekje levert dus 
€25,- op, waarvan €15,- rechtstreek naar de eigen groep gaat!  
De overige opbrengst gaat naar Scouting Nederland: voor de kosten van de loterij en het 
Scouting Nederland Fonds. Hierdoor kan scouting ook landelijk zijn activiteiten blijven doen. 
 
De hoofdprijs is een Fiat Panda. Daarnaast zijn er tv’s, tenten, zaklampen, zakmessen en 
vele andere prijzen te winnen. 
 
De verkoopperiode van de scoutingloten loopt tot in oktober. Voor de zomervakantie willen 
we de loten en het geld echter weer terug hebben, zodat we geen boekjes kwijtraken. De 
(lege!) boekjes en het geld dienen uiterlijk 9 juni weer ingeleverd te zijn bij de eigen 
leiding! Omdat de verkoopperiode dan nog niet voorbij is, zullen we jullie na de 
zomervakantie weer opnieuw een boekje met loten meegeven, om deze opnieuw te 
verkopen. 
 
De topverkoper van elke speltak krijgt een “Superseller 2012” naambandje voor het uniform 
en een leuk prijsje. De topverkoper van de groep krijgt een “Topseller 2012” badge en een 
leuke prijs! 
 
Succes met verkopen! 
 
Scouting Impeesa Zoetermeer 
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