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Inschrijfformulier Nawaka 2022 
 
Zoals al eerder bekend gemaakt gaan we met de hele groep naar het Nawaka! 
 
Omdat we begin december al moeten aangeven wie er allemaal mee gaan, zijn we vroeger dan 
normaal met de inschrijfformulieren. 
 
De verkenners gaan vertrekken op 6 augustus vroeg in de morgen.  De leiding vaart dan samen met 
de verkenners in twee dagen naar Zeewolde, waar op 8 augustus het kamp gaat beginnen. 
Het kamp wordt op 16 augustus in de avond afgesloten, waarop wij de verkenners op 17 augustus 
met auto’s naar Rotterdam willen laten vervoeren. De leiding zal de schepen vervolgens weer 
terugvaren naar Rotterdam. 
 
De welpen zullen zeer waarschijnlijk het kamp hebben van 8 t/m 12 augustus. Wij krijgen pas begin 
december de definitieve toezegging over deze data, maar voorlopig gaan we hier wel van uit. 
Aangezien de welpen niet meevaren, zullen de welpen allemaal met auto’s gehaald en gebracht 
moeten worden.  
We zoeken dus zowel bij de verkenners, voor de terugweg, als bij de welpen, heen en terugweg, 
ouders die willen en kunnen rijden. U kunt dit op het inschrijfbriefje aangeven. 
 
Betaling 
We vragen u om uiterlijk 1 december uw zoon of dochter in te schrijven. Als groep moeten wij uiterlijk 
12 december de namenlijsten doorgeven. Iedereen die na deze datum wordt opgegeven, betaald een 
hogere kampprijs. 
Aangezien wij in februari een aanbetaling moeten doen, vragen wij u om uiterlijk 1 februari het gehele 
kampgeld of een gedeelte hiervan te voldoen.  
Uiterlijk 1 mei zouden wij dan graag het gehele kampbedrag willen ontvangen. 
 
Sparen 
Tijdens de ouderavond hebben we aangegeven dat we ouders in de gelegenheid willen stellen om te 
sparen voor het zomerkamp. 
Als u dat wilt, dan kunt u het vakje aanvinken op het inschrijfformulier. 
U kunt dan €25,00 per maand sparen, ingaande november. U hoeft dan geen aparte aanbetaling te 
doen, die spaart u vanzelf op onze rekening. 
 
De verkennersouders sparen 7 maanden (nov, dec, jan, feb, mrt, april, mei) 
De welpen ouders sparen 5 maanden (nov, dec, jan, feb, mrt) 
 
Annuleren 
Wij moeten als groep uiterlijk 12 december opgeven wie er mee gaan naar het Nawaka. Als er van 
deze opgegeven deelnemers tussen 12 december en 1 mei iemand afvalt, dan kost dit €100,00 p.p. 
voor de verkenners en €55,00 p.p. voor de welpen. Na 1 mei kan er niet meer geannuleerd worden en 
moet de groep het volledige kampgeld betalen.   
 
We hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn, kunt u uiteraard altijd 
even contact opnemen. 
 
Vriendelijke groeten, 
Martijn Durkstra 
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Inschrijving NaWaKa 2022 - Verkenners

Hierbij geef ik  toestemming dat mijn 

zoon / dochter  mee mag gaan met het 
zomerkamp van de Calandtroep van 6 t/m 17 augustus 2022. 
Het volledige kampgeld van € 175,00   /of/    een voorschot van €100,00 
maak ik uiterlijk 1 februari 2022 over op girorekening  
NL98 INGB 0000 2180 58 tnv “st Calandtroep inz. Kampen”. 
Het restant bedrag wordt uiterlijk 1 mei 2022 overgemaakt. 
o Ik wil graag gebruik maken van de mogelijkheid om €25,00 per maand te sparen.

Ik kan eventueel de verkenners vanuit Zeewolde op halen  o Ja o Nee

 Datum:   Handtekening:………………………………………………..

Dit ingevulde en ondertekende briefje graag uiterlijk 1 december 2021 inleveren 
bij de leiding of mailen naar mdurkstra@calandtroep.nl 

Inschrijving NaWaKa 2022 - Welpen

Hierbij geef ik                                                                        toestemming dat mijn 

zoon / dochter                                                                      Mee mag gaan met het 
zomerkamp van de Calandtroep van 8 t/m 12 augustus 2022. 
Het volledige kampgeld van € 125,00   /of/    een voorschot van €55,00 
maak ik uiterlijk 1 februari 2022 over op girorekening  
NL98 INGB 0000 2180 58 tnv “st Calandtroep inz. Kampen”. 
Het restant bedrag wordt uiterlijk 1 mei 2022 overgemaakt. 
o Ik wil graag gebruik maken van de mogelijkheid om €25,00 per maand te sparen.

 Ik kan eventueel de welpen naar Zeewolde 
 brengen en/of halen   

Datum: ……………..  Handtekening:………………………………………………..

Dit ingevulde en ondertekende briefje graag uiterlijk 1 december 2021 inleveren 
bij de leiding of mailen naar mdurkstra@calandtroep.nl 

o Brengen  8/08/2022
o Halen     12/08/2022


	undefined: 
	bij de leiding of mailen naar mdurkstracalandtroepnl: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	undefined_9: 
	undefined_10: 
	undefined_11: 
	undefined_12: 
	undefined_13: 
	undefined_14: 
	undefined_15: 
	undefined_16: 
	undefined_17: 
	undefined_18: 
	undefined_19: 
	undefined_20: 
	undefined_21: 
	undefined_22: 
	undefined_23: 
	undefined_24: 
	undefined_25: 
	undefined_26: 
	undefined_27: 
	undefined_28: 
	undefined_29: 
	undefined_30: 
	undefined_31: 
	undefined_32: 
	undefined_33: 
	undefined_34: 
	undefined_35: 
	undefined_36: 
	undefined_37: 
	undefined_38: 
	undefined_39: 
	undefined_40: 
	undefined_41: 
	undefined_42: 
	undefined_43: 
	undefined_44: 
	undefined_45: 
	undefined_46: 
	undefined_47: 
	Datum_2: 
	Handtekening_2: 
	Sparen: Off
	Halen, nee: Off
	Halen, Ja, verk: Off
	Datum16_af_date: 
	Text11: 
	Text12: 


