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Zomerkamp 2022 
 

Laurentius Dongen 

 
Aan de ouders/verzorgers van de   

leden van Scouting Laurentius Dongen    

Dongen, mei 2022 

Betreft: zomerkamp 2022   
 
Ook dit jaar gaan de speltakken weer op zomerkamp ter afsluiting van het seizoen. De kampen 
vinden plaats op de data zoals hieronder vermeld. Ook zijn de kosten per persoon weergegeven. 
 

 

Speltak   Datum            Locatie  Kosten p.p. 

 

Bevers   vr 15/7 – zo 17/7 Mill   € 25,00 

Rikki Tikki Tavi Welpen zo 24/7 – vr 29/7 Maassluis  € 90,00 

Jacala Welpen  zo 24/7 – vr 29/7 AZG, Waalwijk € 90,00 

Gidsen   za 23/7 – za 30/7 Bentveld  € 90,00 

Verkenners   za 23/7 – za 30/7 Bentveld  € 90,00 

RSA    za 23/7 – za 30/7 Harderhaven € 90,00 

 

Om het programma van de zomerkampen af te kunnen stemmen op het aantal kinderen 

dat meegaat, willen wij weten wie er mee op kamp gaan. U wordt daarom verzocht 

onderstaande strook in te vullen en uiterlijk 28 mei a.s. in te leveren bij de leiding van 

uw kind.  

 

U betaalt het kampgeld met een automatische incasso. De incasso wordt eind juni 

verwerkt. Hiervoor vult u het machtigingsformulier in. 

Let op dat u uw IBAN-nummer invult en als u meerdere kinderen heeft bij onze scouting 

ook per kind een machtigingsformulier 

 

Namens leiding en bestuur van Scouting Laurentius Dongen, 

Fred Maas. 

 
Afmelden mogelijk tot 4 weken van tevoren, 30% kampgeld wordt niet gerestitueerd i.v.m. reeds gemaakte 
kosten. Betaling alleen voor volledig kamp. Uitzonderingen in overleg met bestuur SLD. 
 

 

Ondergetekende, ouder/verzorger van: Bever/Rikki Tikki Tavi Welp/Jacala Welp/ 

Gids/Verkenner/RSA 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

geeft te kennen dat  zijn/haar  zoon/dochter  wel/niet mee op zomerkamp gaat. 

 

Beeldmateriaal 

Via onze website en social media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de 

activiteiten van onze groep. Hierdoor maken we gebruik van foto’s en video’s. 

 

Ik heb geen bezwaar tegen het plaatsen van foto’s en video’s van mijn 

zoon/dochter 

 

Naam en handtekening:…………………………………………………………………………………………… 

 

Datum:……………………………..  
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Eenmalige machtiging S€PA 
Incassant 
 
Naam    Scouting Laurentius Dongen 
Adres    Doelstraat 1 
Postcode   5101 PA 
Woonplaats   Dongen 
Land    Nederland 
Incassant-ID   NL46ZZZ172683770000 
 
Kenmerk machtiging  ___________________ (Door incassant in te vullen) 

 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de incassant om eenmalig een incasso-opdracht 
te sturen naar uw bank, om een bedrag van uw rekening af te schrijven, en aan uw bank om eenmalig een 
bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de incassant. Als u het niet eens bent 
met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op 
met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 
 
Naam lid   ______________________________________________________ 
 
Adres    ______________________________________________________ 
 
Postcode   ______________________________________________________ 
 
Woonplaats   ______________________________________________________ 
 
Land    Nederland 
  
Rekeningnummer IBAN  ______________________________________________________ 
 
Tenaamstelling   ______________________________________________________ 
 
Bank Identificatie (BIC)  ______________________________________________________ 
 
 
 
Plaats    ______________________________________________________ 
 

Datum    ______________________________________________________ 

 

Handtekening 

 

 

 

 

 

 

 


