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Beste ouders/ verzorgers, 
 
Van 13 tot en met 21 juli 2019 (voor bevers en welpen iets korter) zal het traditionele buitenlands zomerkamp 
plaatsvinden. Ditmaal is er gekozen om het zomerkamp te houden in Echternach, Luxemburg                  
(www.camp-scout.lu). Vanwege ons 100-jarig bestaan gaan we met de hele groep. 
 
Natuurlijk is een buitenlands zomerkamp duurder dan een normaal zomerkamp. Het duurt langer dan normaal 
en de kosten van de heen- en terugreis zijn een stuk hoger. Daarom willen wij een spaarsysteem van €120.- 
invoeren. We zouden graag maandelijks €10.- extra contributie heffen vanaf 1 augustus 2018. 
Dit bedrag komt dus bovenop de vaste contributie, waarvan ook een deel naar het zomerkamp gaat.  
 
Mocht u bezwaar hebben met bovenstaande kunt u dit laten weten aan een van de stafleden van uw 
kind(eren). We kunnen dan samen naar een oplossing kijken. Het hele bedrag in één keer betalen behoort ook 
tot de mogelijkheden. Als u gebruik wenst te maken van deze regeling kunt u contact opnemen met de 
penningmeester van de stichting Huysmangroep, Chris de Jong: penningmeester-stichting@huysmangroep.nl 
 
Blijkt tijdens het komende seizoen dat uw zoon/ dochter niet mee zal gaan op kamp, zal het extra gespaarde 
bedrag teruggestort worden. Mocht uw zoon/ dochter binnen 2 maand voor vertrek verhinderd blijken te zijn 
zal 50% van het extra gespaarde bedrag teruggestort worden. Dat komt omdat we ruim van te voren al flink 
wat betalingen moeten doen. 
 
Mocht het bedrag van €10,- maandelijks voor u lastig haalbaar zal zijn, dan wijzen wij u graag op de stichting 
"Meedoen", deze stichting stelt zich ten doel dat het voor ieder kind mogelijk moet zijn mee te kunnen doen 
aan bijvoorbeeld scouting. Voor meer informatie: www.meedoenzwolle.nl  
 
Met de onderstaande strook kunt u bevestigen mee te willen doen aan het spaarsysteem. 
  
Graag ontvangen wij onderstaande strook uiterlijk zaterdag 21 juli 2018 retour via mail of stafleden. 
 
Met vriendelijke groet namens de voorzitter Vereniging Scouting Huysmangroep III en de commissie 
buitenlands zomerkamp, 
 
Bram Overweg, Hans Vlaskamp, Jelmer Carrière, Titus Verlaan en Nils Oolman 
________________________________________________________________________________ 
 
Speltak (nu):  0 Bevers      0 Welpen jongens (Mowgli’s) 0 Welpen meisjes (Shanti’s)
          0 Scouts jongens (Verkenners) 0 Scouts meisjes (Padvindsters) 0 Sherro's 
 
De ouders/ verzorgers van: 
Voornaam: __________________  Achternaam: ___________________ 
 
0 Geeft aan mee te willen sparen met het spaarsysteem voor het buitenlands zomerkamp 2019 van de 

 Huysmangroep III in Zwolle middels een verhoging van de contributie van augustus 2018 tot en met 
juli 2019 door middel van een maandelijkse incasso van €10.- opgeteld bij de normale contributie. 

 
 Rekeningnummer (IBAN): _____________________________  
 
0 Voldoet het volledige bedrag van €120.- na overleg met de penningmeester voor 1 maart 2019 
0 Mijn zoon/ dochter zal niet mee gaan op buitenlands zomerkamp. 
 
 
Handtekening: ___________________ 


