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“Keep calm and get your Scottish Kilts on”
De voorbereidingen voor het zomerkamp 2017 zijn in volle gang. Wij zijn druk aan het puzzelen om
ook in 2017 een waanzinnig zomerkamp te organiseren. Zoals jullie weten zijn we een grote groep.
Dit brengt zeker logistiek de nodige problemen met zich mee. Mede hierdoor hebben we gekozen
om dit jaar met de bus van eurolines te reizen.
De reis is in 2 etappes verdeelt. Utrecht  London en London  Edinburgh.
Je leest het goed. Wij willen dit jaar naar Schotland Om wat specifieker te zijn naar Bonaly Outdoor
Centre. We are going back to basic!! Net als onze voorvaderen trekken we de bossen weer in. Slapen
onder de sterrenhemel, een heerlijk duik vanaf de waterval om vervolgens uren lang met je
zelfgemaakte pijl en boog langs de waterkant te staan om een forel te vangen voor je avondeten. Is
dit niet fantastisch!!!
Het is natuurlijk mogelijk om wat minder primitief in Schotland te verblijven, maar hiervoor zijn
inkomsten nodig. We draaien er niet omheen, maar reizen met een groep van 27 explorers is duur,
wat ook de bestemming is. De zomerkamp commissie is al gestart met een prachtig initiatief. De
pieten actie. Verder is er de midwintermarathon, kleedjesmarkt, maar er is meer nodig en ideeën zijn
van harte welkom.
In overleg met de zomerkamp commissie zijn er een aantal regels opgesteld en deze staan op de
achterzijde. Als we dit willen is er enige “commitment” nodig. We moeten ons allemaal inzetten om
van dit zomerkamp een succes te maken en dit verwachten we ook. Hierom willen we jullie vragen
om de regels te ondertekenen en deze te retourneren aan de zomerkampcommissie voor 31
december 2016.
Wij zijn druk bezig om de begroting rond te krijgen en voor 31 december 2016 weten jullie allemaal
wat de eigen bijdrage zal zijn. Wij willen graag snel weten wie er wel en niet meegaan. Het liefst
willen we iedereen meenemen, maar als je niet kunt om een of andere reden, horen wij dit graag zo
snel mogelijk.
Wij als zomerkampcommissie hebben er in ieder geval super veel zin in en we weten zeker dat het
een reis wordt om nooit meer te vergeten.
Met vriendelijk groet,
De begeleiding en de zomerkampcommissie; Jan, Josien, Sita en Thomas
Regels zomerkamp 2017

We willen er met zijn allen natuurlijk een leuk zomerkamp van maken. Hiervoor zullen we toch op
een manier aan geld moeten komen om dit mogelijk te maken. We willen daarom als groep diverse
activiteiten gaan doen om wat extra geld bij te verdienen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het helpen
bij de midwintermarathon. Bij al deze activiteiten is het dat met hoe meer we zijn, hoe meer geld we
verdienen.
Daarom verwachten we eigenlijk van iedereen dat hij/zij bij zo veel mogelijk activiteiten aanwezig is,
of in ieder geval probeert te zijn. We snappen ook wel dat het niet altijd mogelijk is altijd aanwezig te
zijn, maar je kunt het wel proberen. Dus in plaats van te zeggen ik kan niet ik moet werken, probeer
eens een keer werk te verzetten. Een vaak gebruikt excuus is: “ik heb geen zin”, maar dit is geen
excuus. We gaan met zijn allen op zomerkamp en willen er met zijn allen een leuke week van maken,
dat betekent ook met zijn allen zorgen dat het mogelijk wordt.
En als je dan een keer niet kan, laat het dan in ieder geval op tijd weten zodat er rekening gehouden
mee kan worden.
Als we dan op een activiteit zijn, dan verwachten we natuurlijk ook een goede houding en inzet. Ook
al is het dan niet je favoriete bezigheid, je kunt nog wel inzet tonen waardoor je het karwei met zijn
allen makkelijk kan doen.
Naast het helpen bij activiteiten verwachten we ook dat je gewoon aanwezig bent tijdens de
opkomsten. Er zijn natuurlijk allemaal goede redenen dat je een keer niet kan komen, maar je zit wel
op scouting dus er wordt ook van je verwacht dat je er bent. Daarom moet je minstens de helft van
de opkomsten aanwezig zijn, anders ga je gewoon niet mee op kamp.
Ook is het belangrijk dat de mail beter gelezen wordt. Vaak staat daar belangrijke informatie in of
moet je belangrijke informatie geven aan de organisatie van die opkomst.
Dus nog even in het kort de regels:
•Goede inzet en houding
•Ik heb geen zin is geen excuus
•We gaan met zijn allen op kamp, dus ook met zijn allen helpen
•Zo vaak mogelijk komen
•Helft van de opkomsten aanwezig

Uiteindelijk doen wij ook allemaal ons best en willen we er een leuk kamp van maken. Lukt het niet
om extra geld te verdienen, zullen we daadwerkelijk met de fiets ergens heen moeten.
Alvast bedankt,
De ZoKa commissie
Tekenen voor bekrachtigen,

………………………………………………………….

