Kamp Stamblad
Beste ouders en leden
Binnenkort vertrekken wij weer op ons legendarische kamp! Het thema houden we
nog eventjes geheim, maar de belangrijkste informatie willen wij jullie toch al even
meegeven.

WANNEER vertrekken we?
Voor speelclub: van dinsdag 21 juli t/m woensdag 29 juli 2020
Voor Bengels, Rakwi, Tito & Keti: van zondag 19 juli t/m
woensdag 29 juli 2020
Voor Aspi: optioneel van donderdag 16 juli t/m
vrijdag 31 juli 2020

WAAR is het te doen?
Ons kamp vindt dit jaar plaats op een prachtig veld in Bièvre.
Het postadres is: Rue De Dinant 35, 5555 Bièvre.
➔ Vanaf dit adres zijn er pijtjes te vinden met ‘Chiro Stam’ op om jullie naar het
terrein te leiden.

HOE kan ik mij inschrijven?
Inschrijven kan vanaf 22 maart via het inschrijvingsformulier op de website
(www.chirostam.com). Je zal dit formulier ook via mail aankrijgen.
De deadline voor de inschrijvingen is op 26 april 2020 op de kampouderavond.

WAT kost dat?
Om onze locatie, ons eten, ons vervoer en al ons materiaal voor 10 dagen kamp te
kunnen bekostigen, vragen wij voor Bengels, Rakwi, Tito, Keti en Aspi 15O euro. Voor
Speelclubs vragen we 135 euro. Voor het derde kind in het gezin, geven we 15 euro
korting.
Betalingen mogen gestort worden op rekeningnummer: BE79 0013 8549 3133

Is het een probleem om dit bedrag te betalen? Aarzel niet om onze groepsleiding te
contacteren!
TERUGTREKKEN van de ziekenkas
Via de ziekenkas kan je een heel deel terugtrekken van je kampgeld. Je downloadt
het document voor terugtrekking van kampen van jouw ziekenfonds, vult dit in en
laat dit ondertekenen door de groepsleiding. Dan dien je het document in bij jouw
ziekenfonds.
Ook kan je hiervoor het volgende document indienen bij jouw ziekenfonds. Dit vind
je terug op onze website.

Dit vul je zelf in.

Dit vul je zelf in.

Groepsleiding ondertekent
+ stempel

Op zondag 26 april is het kampouderavond. Dit is een infoavond waarop alle
informatie over het kamp gegeven wordt. Dan geven wij jullie ook een
Kampstamdaard mee met alle extra informatie over het thema, wat je moet
meenemen en nog veel andere leuke weetjes. Dit is tevens ook de laatste kans om
je in te schrijven voor het kamp. Tot dan!
Heb je vragen of zit je met iets? Aarzel niet om ons te contacteren!
0489
Mailadres: chirostammortsel@gmail.com
Telefoonnummers:
•
•

Groepsleiding → Ruben: 0489 44 76 94 / Helen: 0495 82 13 29
Kookploeg: 0472 63 38 00

