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Katwijk, mei 2021 

Beste Welpen/ Ouders/ Verzorgers,   
 
Zoals bekend, we gaan dit jaar naar Baarn op zomerkamp. Het 
belooft een ontzettend leuke week te worden waarbij we veel leuke 
spellen gaan spelen en heerlijk kunnen slapen in bedden. 
 
In voorgaande brieven is gevraagd om aan te geven of uw zoon wel mee gaat, niet mee gaat 
of nog twijfelde of hij mee wilde gaan. We hebben inmiddels voldoende positieve reacties 
ontvangen om het kamp door te laten gaan en nu is de tijd om een definitieve aanmelding 
door te geven. U kunt uw zoon dus gewoon nog opgeven, ook al heeft u de vorige keer ”nee” 
ingevuld.  
 
De aanmelding voor het zomerkamp maakt u definitief door de verklaring digitaal in te leveren 
en de betaling te verrichten. Op de verklaring vult u alle juiste gegevens in zodat u bereikbaar 
bent en wij, wanneer dat nodig is, levensreddende handelingen kunnen laten verrichten door 
artsen. Ter geruststelling, wij hebben dit nog nooit meegemaakt en doen er alles aan om zoiets 
niet mee te hoeven maken!  
 
De verklaring is een digitaal formulier. U opent de verklaring op uw computer en vult het 
formulier in. In Word kunt u het formulier gemakkelijk invullen: de lichtgrijze woorden gaan 
dan vanzelf weg. In een ander programma kan het zijn dat de woorden niet vanzelf weggaan, 
dan moet u dat dus toch zelf doen. De handtekening kunt u bij de aanmelding en de verklaring 
toevoegen om deze geldig te verklaren. 
  
Zoals op de ouderavond verteld is nemen we altijd contact met u op wanneer het nodig is. Er 
gebeurt dus in principe niets waarvan u niet op de hoogte bent. Op de verklaring geeft u aan 
welk nummer wij als eerste moeten/kunnen bellen wanneer het nodig is; dit nummer staat 
logischerwijs op nummer 1. Het is voor ons van belang dat we meer dan 1 nummer hebben. 
Mocht het eerste nummer niet bereikbaar zijn dan proberen we het tweede nummer.  
 
Hieronder treft u de belangrijkste informatie in aanloop naar het zomerkamp aan.  
Data:       17  juli t/m 24 juli 2021 
Locatie:      Baarn 
Vervoer:      Auto (Eigen vervoer)  
Kosten:      € 135,-  
Overmaken via:    https://juhbvh.katwijksezeeverkenners.nl/  
Inleveren verklaring:    Uiterlijk 15  juni 2021 
Aanmelden & overmaken kampgeld: Uiterlijk 15 juni 2021 
 
We hopen dat alles duidelijk is voor u. Mocht u nog vragen hebben, kunt u ze altijd bij ons 
kwijt. 

Met vriendelijke groeten,  
De leiding van de Julianahorde en Bestevaerhorde  
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