
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

Druten, augustus 2019        Seizoen 2019-2020  

 

Beste ouders/verzorgers,   

 

We gaan weer starten met een nieuw en gezellig scoutingseizoen. 

 

Net zoals andere jaren zullen er verschillende acties gehouden worden  waarbij we 

rekenen op uw hulp en die van uw kind, om zo de contributie zo laag mogelijk te 

houden. We verwachten dan ook dat iedereen hier aan mee doet. 

 

Verder hebben we activiteiten zoals Koningsdag en dodenherdenking etc. Wij hopen dat U 

als ouders/verzorgers  uw kind zoveel mogelijk stimuleert om aan deze activiteiten deel 

te nemen. Het is een wezenlijk onderdeel van scouting. 

Wilt U als uw kind niet op een groepsavond kan komen, dit telefonisch door geven aan de 

leiding, om te voorkomen dat er tevergeefs op kinderen wordt gewacht. Telefoon leiding: 

z.o.z. 

 

VOORLOPIG JAARPROGRAMMA: 

 

23 Augustus  Startavond voor alle leden. 

26 Augustus  Start seizoen van de groepsavonden 

14 September              Start verkoop Grote Club Actie (actie scouting) 

14 Okt.t/m 20 Okt. Herfstvakantie(geen groep) 

18-20 Oktober Joti weekend (explorers-roverscouts-leiding) 

07 Nov. Leste Mert (actie scouting) 

23 Dec.t/m 05 Jan.2020 Kerstvakantie (geen groep) 

24 Febr.t/m 01 Maart   Voorjaarsvakantie (geen groep) 

27 April Koningsdag (Scoutingactiviteit) 

28 Apr.t/m 09 Mei Meivakantie (geen groep) 

04 Mei Dodenherdenking (scouting activiteit) 

22 Juni t/m 28 Juni Laatste week groepsavonden 

11 Juli t/m 17 Juli Kampweek  

20 Juli t/m 27 Aug. Zomervakantie 

28 Augustus Startavond voor alle leden 

31 Augustus Start seizoen 2020/2021  voor de groepen  

 

Op onze website www.derietkampers.nl zal het jaarprogramma ook gezet worden en ook 

de eventuele belangrijke data in het komende seizoen. 

 

 

http://www.derietkampers.nl/


 

Welke speltakken heeft scouting “de rietkampers”: 

  

Speltak Leeftijd Dag Tijden Startdatum 
Bevers, gemengd 05-08 jaar (gemengde groep) Donderdag 18.00-19.15 uur 29 augustus 

Welpen, gemengd 08-11  jaar  (gemengde groep) Woensdag 18.30-20.00 uur 28 augustus 

Welpen, jongens 08-11  jaar  (jongens) Maandag 18.30-20.00 uur 26 augustus 

Scouts, gemengd 11-15  jaar  (gemengde groep) Dinsdag 19.30-21.00 uur 27 augustus 

Scouts, jongens 11-15  jaar  (jongens) Donderdag 19.30-21.00 uur 29 augustus 

Blauwe Vogels, gem. 10-20 jaar  (gemengde groep Dinsdag 18.00-19.15 uur 27 augustus 

Explorers, gemengd 15-18 jaar  (gemengde groep) Maandag 19.00-21.00 uur 26 augustus 

Roverscouts, gem.     18 jaar en ouder (gemengd)    Woensdag 19.00-22.00 uur 28 augustus 

 
Het mailadres is alleen bestemd voor vragen wat betreft het groep draaien. Dus niet 

voor ledenadministratie en secretariaat, zie onderaan deze bladzijde. 

 

Speltak Leiding Mail Adres Telefoon 
Bevers, gemengd Laura van Lent bevers@derietkampers.nl 06-51442405 

Welpen, gemengd Remi de Heuvel welpen-woensdag@derietkampers.nl 06-39825082 

Welpen, jongens Patrick Hendriks welpen-maandag@derietkampers.nl 06-11247015 

Scouts, gemengd Monique de Vrught scouts-dinsdag@derietkampers.nl 06-47287015 

Scouts, jongens Sietse Ermers scouts-donderdag@derietkampers.nl 06-29339427 

Blauwe Vogels, gem. Dewi de Valk blauwevogels@derietkampers.nl 06-57102590 

Explorers, gemengd Bart van Woezik explorers@derietkampers.nl 06-51751406 

 

Contributie: Voor het komend jaar is de contributie hetzelfde gebleven. 

  
Bevers, welpen. 3 x €  50,00 Totaal   €  150,00 

Scouts. 3 x €  57,00 Totaal   €  171,00 

Blauwe Vogels 3 x €  40,00 Totaal   €  120,00 

Explorers. 3 x €  62,00 Totaal   €  186,00 

Roverscouts.                                         3x  €  67,00                  Totaal   €  201,00 

 
Bij de contributie is het kampgeld inbegrepen. De contributie wordt geïnd in drie 

termijnen via automatische incasso en wel per  1 oktober per 1 januari en 1 april. 

Bij opzegging krijgt u geen geld terug, omdat we een opzegtermijn van 3 maanden hebben. 

Mocht U niet via automatische incasso willen betalen, dan betaalt U de jaarcontributie 

ineens aan het begin van het seizoen of bij aanvang van het  lidmaatschap. 

U ontvangt dan eenmalig een nota van de jaarcontributie, die op dat moment voor Uw kind 

van toepassing is. 

 

Voor vragen en inlichtingen over de ledenadministratie en contributiebetalingen kunt u 

terecht bij Wilma Deckers, Ooievaarstraat 46, 6651 XZ Druten, telefoon 0487-512879. 

email: scoutingderietkampers@live.nl of ledenadministratie@derietkampers.nl  
 

Hopelijk gaan we weer een leuk scouting jaar tegemoet. 

 

Bestuur en leiding van scouting “de Rietkampers” 
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