Zomerkamp Zweden 2021

Bospatrouille
07-06-2020

Betreft: Zomerkamp Zweden 2021, vooraankondiging.
Beste ouder(s), verzorger(s) en leden,
Aller eerst bedankt voor het opgeven van de voorkeursdatum voor het zomerkamp 2021. Dit heeft
voor het comité de doorslag gegeven om een datum te kiezen.
De datum van zomerkamp 2021 is geworden:
Vrijdagavond 20-08-2021 t/m zondagochtend 29-08-2021
Voor sommige is het helemaal nieuw om met de Bospatrouille op stap te gaan. Wij als Bospatrouille
gaan één keer per jaar op zomerkamp en in 2021 gaan we een verre reis maken. Niet ieder jaar
maken wij z’n grote reis, maar proberen wij dit eens per drie tot vijf jaar waar te maken.
Regio
De regio zal in 2021 rondom Dalstuga, 79026, Zweden zijn. Hier zitten veel mooie natuurgebieden en
is deze regio rijk aan water. Net zoals Zweden 2017 nemen wij ook in 2021 de boten mee om zowel
op het land als op het water onze activiteiten uit te voeren.
Vervoer
Omdat wij ons realiseren dat Dalstuga niet om de hoek ligt zullen wij in twee etappes naar onze
bestemming afreizen. Dit is ook de reden dat wij op vrijdagavond willen vertrekken om zo niet teveel
tijd te verliezen aan het reizen. Ook voor de veiligheid zal er een schema komen van twee chauffeurs
per bus. Zij zullen verplicht met elkaar wisselen gedurende de gehele rit.
Om zo efficiënt en voordelig mogelijk naar deze bestemming te komen zullen er 9 persoons bussen
worden gehuurd met trekhaak om zo alles over te brengen.
Het is een beste afstand, maar hebben wij gemerkt dat het erg gezellig kan zijn in de bus en deze is
daarom te overzien.
Kosten / eigenbijdrage
De eigenbijdrage bedragen betreft €200,De kosten noemen wij bij zulke zomerkampen liever, eigen bijdrage. Waarom?
Een week lang met vervoer en activiteiten is voor 200 euro niet te realiseren in Zweden.
De Stichting Bospatrouille zal de vereniging te gemoed komen met het resterende bedrag. Dit is
alleen mogelijk door de sponsoren en donateurs welke de stichting heeft. Nog geen donateur of
sponsor? Dit is al mogelijk vanaf €15,- check hiervoor de website.
Verdere informatie zullen jullie krijgen eind van het jaar inclusief een officiële reservering.

Met vriendelijke Groeten, het Zomerkamp Comité.
Bas Hendriks, Roy Hunting en Harald Janiscka .
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