
vzw Woudloper

Beste (toekomstige) wolven, jongverkenners/jonggidsen, verkenners/gidsen en leiding
Beste ouders

Zoals jullie ondertussen ongetwijfeld al weten gaan we volgende zomer (2023) opnieuw
op Jamborette! Zij die er al geweest zijn, weten hoe fantastisch het is. Zij die er al over
gehoord hebben, zijn ongetwijfeld behoorlijk nieuwsgierig over hoe het er nu precies aan
toe gaat…

Wil je meer weten? Ga dan zeker een kijkje nemen op
https://www.haarlemjamborette.nl/

De Jamborette vindt plaats van 5 tot 16 augustus 2023. Hou deze data dus alvast vrij in je
agenda!

Het kamp vraagt behoorlijk veel organisatie, en daarom vragen we jullie om nu al in te
schrijven. Zo kunnen we tijdig het juiste aantal Woudlopers doorgeven aan de organisatie
en kunnen we ook het financiële luik voor iedereen draaglijk maken. Deelname aan de
Jamborette kost namelijk €365 per deelnemer (ook voor de leiding!). Doordat we ons op
tijd ingeschreven hebben en reeds een voorschot betaalden uit onze oorlogskas, kunnen
we de prijs beperken tot €330 per deelnemer. Met de nodige apero's in de loop volgend
scoutsjaar en de Trooperactie (waarover binnenkort meer nieuws) hopen we de kosten
van het transport van personen en goederen te kunnen dekken zodat we daar een
meerkost kunnen vermijden.

Bij je inschrijving vragen we alvast een voorschot van €50.

Omdat we beseffen dat dit een grote kost is voor jullie, bieden we de mogelijkheid aan
om deze som gespreid te betalen. Naast een voorschot dat je betaalt bij inschrijving, kan
je ervoor kiezen om:

● De resterende som in één keer te betalen tegen 1 maart 2023 (€280 per
deelnemer)

● De resterende som te spreiden over 3 betalingen (1 januari: €90, 1 maart: €90, 1
mei: €100)

● De resterende som te spreiden over 7 betalingen (1 november, 1 december, 1
januari, 1 februari, 1 maart, 1 april, 1 mei) – telkens €40 per deelnemer

Alle betalingen moeten gebeuren op BE83 7370 0807 7315 (vzw Woudloper).

https://www.haarlemjamborette.nl/


We kunnen helaas geen korting voor grote gezinnen voorzien. Je kan je inschrijving nog
annuleren tot 28 februari – dan krijg je het volledige bedrag dat je al betaald hebt, terug.
Daarna moeten wij de volledige factuur betalen en kunnen wij geen terugbetaling meer
voorzien. Neem tijdig contact op met de eenheidsleiding of Fret als je de inschrijving wil
annuleren, zodat er geen fouten gebeuren.

Hoe schrijf je in?
● Door dit formulier in te vullen, ten laatste op 30 juni 2022:

https://forms.gle/1rZ9G7VmzKLUd5W39
● Door het voorschot (€50 per deelnemer) over te schrijven naar BE83 7370 0807

7315 (vzw Woudloper) voor 31 juli 2022
● De leiding moet nog even wachten met inschrijven tot we zicht hebben op het

totaal aantal deelnemende kinderen (aangezien er maar een bepaalde
verhouding aan leiding mee mag). Zij moeten dus nog even geduld oefenen.

Wil je helpen door een apero-activiteit te organiseren na de scouts? Laat dan iets weten
aan de eenheidsleiding, Fret of Specht. De opbrengsten van deze activiteiten gaan
trouwens niet alleen naar de Jamborette, we zullen er ook een speciale activiteit mee
organiseren op het kamp van de bevers en de welpen volgende zomer!

Heb je meer vragen? Neem dan contact op met de eenheidsleiding of het bestuur

Een stevige linker,

Het bestuur en de leiding

En nog eens alles op een rijtje:
● Schrijf zo snel mogelijk in, ten laatste op 30 juni
● Betaal het voorschot voor 31 juli
● De rest kan je in één keer of in schijven betalen
● Annuleren kan tot 28 februari (ten aller-allerlaatste!)
● Data: 5 tot 16 augustus 2023

https://forms.gle/1rZ9G7VmzKLUd5W39

