Ja, we gaan open!
Juni 2020

Natuurlijk willen wij graag dat jullie op kamp kunnen. Dus hebben we zitten puzzelen hoe we de bubbels op de Kaag
het beste kunnen indelen. Op basis van alle informatie hebben we het kampprotocol uitgewerkt, dat doen we hierbij
en kan je vinden op onze website. In deze nieuwsbrief vertellen we over de belangrijkste punten.
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We kunnen het niet mooier maken. Er zijn geen douches op het eiland en maar tien toiletten. Als elke groep dan
twee toiletten nodig heeft, dan kunnen we dus maar vijf groepen tegelijk hebben.
Hoe gaan we dat doen? Om te beginnen snappen we
het als je dit keer minder nachten wil komen of
misschien toch liever een andere week. Daar hebben
we een zeer aantrekkelijke kortingsregeling voor, zie
aan het einde van deze nieuwsbrief.
Laat voor dinsdag 16 juni 2020 22.00 uur aan de
secretaris weten of je wel of niet komt. Mail dus
ALTIJD naar secretaris@kagerplassen.scouting.nl je
naam en de naam van je groep en of je wel of niet
wilt komen.
Lukt het zo niet? Dan zullen we op 17 juni 2020 om
21.00 uur de lotto balletjes laten rollen. Inderdaad,
dan gaan we op die manier vijf terreinen per periode
toekennen.

Terreinindeling
Op het kaartje hiernaast zie je hoe de terreinen zullen zijn. Hierbij is rekening gehouden met looppaden en toegang
tot de vletten voor onze vaste groepen. Onze vaste groepen hebben toegang tot een deel van het eiland zodat zij
dagactiviteiten kunnen houden. Zie het protocol en de oorspronkelijke terreinkaart voor een idee wel gebied je
toegewezen kan krijgen.

Toilettenregeling
Elke groep krijgt twee (genummerde) toiletten toegewezen en een sleutel om deze toiletten af te sluiten. Groepen
moeten ‘hun’ toiletten zelf schoonhouden en zelf het schoonmaakregister bijhouden.

Beheerder
De Beheerder is Accommodatie coördinator. Iedere dag om 19.00 vindt overleg plaats tussen coördinatoren van de
aanwezige groepen en de Beheerder bij de slaapplaats van het Beheerder.
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Wat als we niet komen?
We kunnen ons voorstellen dat je liever een andere week komt, of niet. We zijn zelf allemaal scout en snappen dat je
zo’n beslissing niet makkelijk neemt. Dus willen we in ieder geval de financiële last verlichten. Zodat je misschien
tijdens dagactiviteiten net wat meer kan doen.

Annuleringen in 2020
Alhoewel we de annuleringen en de eventuele terugbetalingen hebben geregeld in onze voorwaarden wijken we wij
hier toch van af. Groepen die, gezien de situatie, het toch niet aan durven om in 2020 hun kamp te houden op het
Boterhuiseiland hebben recht op totale restitutie. Mail je opzegging naar de secretaris, zodat het allemaal wel goed
vastligt.

Korting als het kamp verschoven wordt in 2020
Als je in overleg je kamp wil verschuift naar een andere datum in 2020 dan bieden wij een korting van 50% aan op
het totale kampbedrag minus de borg. Op een borg wordt nooit korting gegeven. Verrekening vindt plaats na afloop
van het kamp. Je groep dient dan wel de helft van het totale factuurbedrag (dus inclusief borg) te hebben voldaan
voor aanvang kamp.

Korting bij boeking voor 2021.
Als een groep dit jaar gereserveerd heeft maar besloten heeft om zijn reservering te annuleren maar wel in 2021 wil
komen kamperen bieden wij 10% korting op het totale kampbedrag minus de borg. Op een borg wordt nooit korting
gegeven. De verrekening van deze korting vindt na afloop van het kamp plaats en staat in eerste aanleg ook niet op
de rekening. Men betaald dus wel het volledige factuurbedrag minus de borg.

Voor alle vragen geldt: mail Ingrid op secretaris@kagerplassen.scouting.nl
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