
Beste scout en ouder 

  

Eerst en vooral hopen we dat alles goed met jullie gaat. We hopen dat jullie allemaal gezond en wel 
zijn en dat het scoutsgevoel toch nog ergens in jullie achterhoofd aan het opborrelen is. 

Via deze weg willen we jullie een beetje meer informatie geven over ons scoutskamp. Op dit moment 
gaan we ervan uit dat onze zomerkampen zullen doorgaan. Onze koepelvereniging, Scouts & Gidsen 
Vlaanderen, blijft optimistisch, en ook vanuit de politiek is af en toe een positieve noot te horen. De 
uiteindelijke beslissing zal genomen worden door de Nationale Veiligheidsraad, waarschijnlijk aan het 
einde van deze maand. 

Aangezien ook de leiding een beetje extra tijd heeft gehad in deze bizarre tijden, zijn de 
voorbereidingen van de kampen al ver gevorderd. Onze activiteiten zijn uitgewerkt en zitten nóg 
straffer in elkaar dan gewoonlijk. We kunnen jullie verzekeren dat we het half jaar dat we helaas 
hebben moeten missen, dubbel en dik zullen inhalen op kamp. Alle informatie over het kamp kan je 
terugvinden in het kampboekje, dat is toegevoegd als bijlage. 

Indien het kamp mag doorgaan, zal dit gepaard gaan met de nodige maatregelen. We willen graag 
benadrukken dat we ons uiterste best zullen doen om deze perfect op te volgen! 

  

Om onze voorbereidingen en financiële planning te vervolledigen, zouden we ook graag een zicht 
krijgen op het aantal leden dat we mogen verwachten op onze kampen. Daarom vragen we u om een 
kort formulier in te vullen via volgende link: https://forms.gle/9Vyj7oykq8qkvNHJ7. 

Voor alle duidelijkheid: dit is nog geen definitieve inschrijving. Het inschrijvingsgeld dient u nog niet 
over te schrijven. Zodra we zeker zijn dat de kampen mogen doorgaan (hopelijk vóór eind mei), 
brengen we u op de hoogte en dan mag u de definitieve inschrijving voltooien door de betaling uit te 
voeren. 

We hopen dat we jullie via deze weg de nodige informatie hebben gegeven. Bij vragen of 
opmerkingen mag je ons altijd contacteren. 

Zorg goed voor elkaar en hopelijk tot snel! 

 


