
Informatiebijeenkomst 
Zomerkamp 2015 



LEGENDARISCH 



Even voorstellen: 
Scoutsleiding 
•  Christian Boer 
•  Martijn Grootens 
•  Ignace Rood 
 
Explorerbegeleiding 
•  Mark Aalsma 
•  Nick Gorter 



Programma 
•  Bestemming 
•  Deelnemers 
•  Vervoer 
•  Activiteiten 
•  Foto’s omgeving 
•  Materiaal 
•  Voorbereiding 
•  Verzekering e.d. 
•  Begroting 
•  Opgave 



Bestemming 
Kandersteg International Scout Centre, 
nabij Kandersteg, 
kanton Bern, 
Zwitserland (CH) 
 

www.kisc.ch 

za. 18 juli 
t/m 

za. 1 augustus 
(dus 14 dagen) 



Deelnemers 
Scouts & Explorers: 
•  jeugdleden 
•  (bege)leiding 
 
Overige geïnteresseerden: 
•  leiding van andere speltakken 
•  Stamleden 
 
±25 mensen 



Vervoer 

±800 km 



Vervoer 
Beschikbare auto’s: 
•  Christian 
•  ouders Ignace (mogelijk) 
•  aanhanger voor bagage 
 
Afhankelijk van aantal deelnemers: 
•  busjes en/of auto’s huren 
•  aantal mensen met de trein 



Activiteiten 
Georganiseerd door K.I.S.C.: 
•  insignes halen (bijv. High Adventure) 
•  volleybaltoernooi 
•  internationaal kampvuur 
•  klimmen en abseilen 
 
Overig: 
•  Bern bezoeken 
•  outdoor activiteit 
•  wandelen, zwemmen 



Foto’s omgeving 



Foto’s omgeving 



Foto’s omgeving 



Foto’s omgeving 



Foto’s omgeving 



Foto’s omgeving 



Foto’s omgeving 



Foto’s omgeving 



Materiaal 
•  self-inflating matje 
•  bergschoenen 
•  regenkleding 
•  kampstoeltje 
•  drinkzak (bijv. Camelback) 



Voorbereiding 
Waarom? 
•  actief (tochten lopen) 
•  hoogtemeters 
 
Wat? 
•  wandel-opkomsten 
•  Arnhemse Winterhike 



Verzekering e.d. 
Verzekeringen: 
•  verzekering via Scouting Nederland 
•  eigen reisverzekering 
•  dekking uitzoeken 
 
Overig: 
•  identiteitsbewijs (+ kopie) 
•  zorgpas (+ kopie) 
•  gezondheidsformulier 



Begroting 
Uitgaande van 24 personen 

Kostenpost p.p.p.d. totaal p.p. totaal groep 

Voedsel € 5,00  € 70,00  € 1 680,00  

Kamperen (incl. toeristenbelasting) € 8,70  € 121,80 € 2 923,20  

Activiteiten € 6,50  € 91,00  € 2 184,00  

Verzekering € 1,00  € 14,00  € 336,00 

Bushuur € 3,42 € 47,92 € 1 150,00 

Benzine & vignetten € 5,50 € 77,00 € 1 848,00 

Subtotaal € 10 121,20 

€ 1,00 = CHF 1,21   CHF 1,00 = € 0,83 ⟺ 



Opgave 
Schatting van aantal deelnemers: 
•  Scouts 
•  Explorers 
•  (bege)leiding 
•  overig 
•  totaal 
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de aanmeld-deadline is 
zaterdag 1 november 
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