
 

 
 

44ste SINT-MAARTEN  
Heide – Kalmthout – Kapellenbos 
 

Scoutskamp 2021 Steinbach 

Heide, mei 2021 

Beste ouders 
 

Jullie kinderen zijn alvast aan het aftellen, want binnenkort is het eindelijk weer zover: het 

jaarlijkse scoutskamp! Het wordt dus stilaan tijd dat de inschrijving en betaling geregeld worden. 
 

 Het kamp gaat door van  19 tot 31 juli voor de 2de jaars jogi’s en alle givers. 

  21 tot 31 juli voor de welpen, wolven en 1ste jaars jogi’s. 

25 tot 31 juli voor de kapoenen.   

❑ Zoals vorig jaar vragen we jullie de deelname te bevestigen, of je kind(eren) af te melden 

voor kampdeelname. Dat doe je door dit formulier online in te vullen. Bij bevestiging van 

deelname kan je dan ook de medische fiche aanvullen, waardoor stap 1 van je inschrijving 

al is gezet. 

 

Kapoenen  betalen € 125   Gezien de omstandigheden, vragen we ook dit jaar om uw zoon of 

dochter persoonlijk op het kampterrein in Steinbach af te zetten en 

ook af te halen. De concrete details zullen nog worden doorgegeven 

door de takleiding. 

Opgelet: voor 2de jaars jogi’s en givers zal er vermoedelijk een andere 

regeling zijn voor de heenrit (de details volgen nog via de takleiding). 

Welpen en wolven betalen € 145   

1ste jaars jogi’s betalen € 145   

2de jaars jogi’s betalen € 165   

Givers  betalen € 165   

 

 Overschrijven op BE10 0682 1442 5904 op naam van 44ste Sint-Maarten.  

Vergeet niet de MEDEDELING als volgt in te vullen: 

Kamp :  <Familienaam>  < Voornaam kind 1>  < Voornaam kind 2>  enz. 

Ten laatste inschrijven op 14 juni 2021! 

 De inschrijving is definitief als zowel de aanmelding én de betaling gebeurd is. 

 Eventuele annulering kan enkel gebeuren bij de groepsleiding.  Bij annulering na 30 juni 

kan er geen terugbetaling meer gebeuren. 

 

En verder :   

✓ Kijken jullie nog eens na of de kids-ID of identiteitskaart nog in orde is? Deze heeft de 

takleiding op kamp nodig. 

✓ Voor aangepaste voedingswensen, neem via mail contact op met Victor Derache via 

victor.derache@gmail.be . De kookploeg voorziet voor iedereen aangepaste maaltijden. 

✓ Wist je dat sommige ziekenfondsen een deel van het kampgeld terugbetalen?                        

✓ Het fiscaal attest voor deelname aan het kamp voor kinderen onder de 12 jaar zal je 

automatisch worden toegestuurd. 

✓ Als je moeilijkheden ondervindt om het inschrijvingsformulier of de medische fiche 

digitaal in te vullen, contacteer dan de groepsleiding. 

 

Vriendelijke groeten namens groepsleiding, leiding en OC. 

https://docs.google.com/forms/d/1n-VTjjUVQ3KOtuQVY22Oc3FaSTrqdSA1buHXbCXdMTM/edit?ts=60abd8df
mailto:victor.derache@gmail.be

