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Beste leden, ouders en verzorgers, 

 

Zoals jullie weten staat zomerkamp 2022 gepland in Zweden. De staf heeft een lastige keuze 

moeten maken of we nou wel of niet dit avontuur aangaan. 

Helaas moeten wij jullie mededelen dat met de huidige maatregelen zomerkamp Zweden er 

ook in 2022 niet in zit voor ons. We geven wel een slag om de arm, want mocht toch alles 

losgaan en onderstaand niet meer gelden, willen we proberen alsnog Zweden last minute op te 

zetten. 

 

Graag leggen wij jullie uit waarom deze keuze is gemaakt, want dat is niet zomaar een keuze. 

 

We zitten in een hele lastige situatie waar er veel geëist wordt aan reizen binnen europa voor 

particulieren maar ook voor groepen. 

Zoals het er nu uit ziet zal er een 2G of 3G geëist worden voor het reizen binnen de EU. Dit 

zorgt er voor dat alle deelnemers gevaccineerd of getest moeten zijn bij vertrek en terugkomst 

of enkel vaccinatie/herstel volstaat. 

 

Wij als vereniging willen onze leden niet verplichten te vaccineren om mee te kunnen naar 

zomerkamp indien de 2G wordt geëist. Hiermee onstaat er een tweedeling binnen de groep 

wat wij niet willen, iedereen is bij ons gelijk. 

Met de 3G (testen) regel durven wij het niet aan om de simpele reden dat de persoon die op de 

terugreis positief test achter moet blijven. Voor ons is dat risico te groot! 

 

Omdat de voorbereiding een hoop tijd maar ook geld kost kunnen wij niet reserveren in de 

hoop dat bovenstaand toch niet geld in augustus. De gemaakte kosten zouden dan verloren 

gaan.  

 

Wanneer dan wel vragen sommige zich nu af? 

Dat is een hele goede vraag, eentje die wij ook niet kunnen beantwoorden. Hopelijk in 2023, 

maar ook daarover willen wij open communiceren aangezien het heel moeilijk is die kans in te 

schatten. Wij geven dan ook geen nieuwe datum of jaartal omdat er ieder jaar opnieuw 

gekeken moet worden wat er mogelijk is. 

 

Zweden mag dan misschien niet doorgaan, uiteraard gaan we wel op zomerkamp. 

De periode zal gelijk blijven alleen zullen wij vertrekken en terugkomen op zaterdag. 

 

Zomerkamp datum: 13-08-2022 t/m 20-08-2022. 

 

Over deze zomerkamp locatie (binnen Nederland) en zomerkamp week volgt nog meer 

informatie later in het jaar. 

 

Wij hopen op jullie begrip voor deze lastige keuze en mochten er vragen zijn staan we jullie 

graag te woord bij het clubhuis op de zaterdagen. 
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Met vriendelijke groeten, 

Bas Hendriks 

STAF Bospatrouille 


