Dunaskamp | kamp@dunas-korfbal.nl
Stokroosveld | Zonnebloemstraat 159C | Den Haag

Beste ouders/verzorgers van de deelnemers aan Dunaskamp 2021,
Wat leuk dat uw kind is opgegeven voor Dunaskamp 2021! In deze brief vindt u alle benodigde informatie over
het kamp. Graag vragen wij u om de brief, paklijst en het coronaprotocol zorgvuldig door te nemen.
Op de volgende pagina vindt u de algemene kampinformatie. Dit betreft onder andere informatie over vertrek
en aankomst bij de Dunas kantine, de adresgegevens van het kampterrein en de telefoonnummers in geval van
nood. Ook wordt aangegeven wat de kampregels zijn.
Om uw kind goed op het Dunaskamp voor te bereiden, hebben we weer een paklijst samengesteld. U vindt op
deze paklijst de kleding en andere spullen die uw kind minimaal moet meenemen. Volg deze lijst alstublieft bij
het inpakken! De deelnemers uit de A worden dit jaar verzocht hun bagage op donderdagavond (15 juli 2021)
om 19:00 in te leveren bij Dunas.
Ook vragen wij u het toestemmingsformulier in te vullen (zie bijlage), deze dienen tezamen met een kopie van
het identiteitsbewijs of paspoort uiterlijk 14 juli naar ons opgestuurd te worden. Dit kan digitaal via de mail
kamp@dunas-korfbal.nl of via de post bij Jerney de Jong. Adres: Klimopstraat 98, 2565VM Den Haag.
We gaan vertrouwelijk om met de persoonlijke gegevens van uw kind(eren) en deze zullen na kamp worden
vernietigd. Een kopie van de ID kunt u veilig maken met de KopieID-app van de Rijksoverheid.
Tijdens kamp zal er foto- en filmmateriaal gemaakt worden om hiermee een leuke kampfilm en -krant samen
te stellen. Deze film is voor eigen gebruik, en zal tijdens de kampavond onder deelnemers verkocht worden.
Daarnaast houden wij de thuisblijvers op de hoogte van het kamp via sociale media (besloten Facebook en
Instagram). Indien u niet wil dat uw kind op deze beelden voorkomt, kunt u schriftelijk bezwaar maken onder
aan het invulstrookje.
In verband met alle coronamaatregelen moeten wij ons aan een coronaprotocol houden. De samenvatting
hiervan is als bijlage bijgevoegd. Indien er sprake is van een vermoedelijke besmetting, dan is het van belang
dat u de mogelijkheid heeft om uw kind direct die dag op te kunnen komen halen.
Het kampgeld (€170,-) dient uiterlijk 10 juli te zijn. Mocht u niet op tijd kunnen betalen, geeft u dit dan
alstublieft bij de kampleiding aan. De bankgegevens vind u hieronder:
Naam: SV Dunas betreft Kamp
IBAN: NL33 INGB 0009 0116 96
o.v.v. Voor- en achternaam kampganger(s)
Let op; dit jaar is er voor de kinderen gedurende de week geen mogelijkheid om snoep en/of drinken te kopen
(geen dorp of winkeltje).
Indien uw kind medicatie gebruikt, vragen wij u om deze bij de leiding bij het vertrek in te leveren.
De leiding die dit jaar mee gaat bestaat uit: Jerney de Jong (Hoofdkampleider), Luc de Leijster
(Hoofdkampleider) Arthur den Ouden (Hoofdkampleider), Nina Peters, Ly Le, Maarten Kuif, Elmo Noorlander,
Kevin Harteveld, Anniek Bosdijk, Chayenne Roos, Fardau de Jong, Jante de Lange, Lisa van der Geugten, Nima
de Bos, Romy Vermeer, Ruben den Ouden, Susan Bosdijk, Victor de Niet, Yeshe de Bos, Vincent de Dulk.
Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben ingelicht. Bij vragen kunt u contact opnemen met de
hoofdleiding: Jerney (06 42 931 288), Arthur (06-49 667 885) of Luc (06-45 782 285).
Hartelijke groet en tot 17 juli!
De Kampleiding 2021

Algemene informatie
Kampweek

Zaterdag 17 juli t/m zaterdag 24 juli 2021

(Post)adres

Boerhaarshoeve
Schoonloerstraat 49, 9444TH, Grolloo (Drenthe)
T.a.v. SV Dunas (+ naam deelnemer)

Verzamelen

Zaterdag 17 juli om 9:00 uur in de Dunas kantine. De bus vertrekt om 10:00 uur (kant
Zonnebloemstraat).

Lunchpakket

Voor tijdens de heenreis in de bus dient u een lunchpakketje mee te geven.

Terugkomst

Zaterdag 24 juli om circa 16.00 uur bij de Dunas kantine (bij benadering). U wordt
verwacht om ons te komen uit- en inzwaaien op beide zaterdagen. Na terugkomst wordt
de week gezamenlijk afgesloten bij de kantine, zorg dus dat je niet meteen vertrekt.
Zaterdagmiddag zullen wij u, via social media en de teamapps, berichten over de exacte
aankomsttijd.

Bezoek

Bezoek van ouders en/of verzorgers op kamp is (behoudens uitzonderingen
afgesproken met hoofdleiding) niet toegestaan.

Verboden items

Het is niet toegestaan om de volgende zaken mee te nemen: telefoons, smartwatches,
wekkers, MP3-spelers, MP4-spelers, I-pods, I-pads, geluid- en beelddragers, laptops,
tv’s, snuif- spuit- en rookwaren, partypilletjes, slag- steek- en vuurwapens en
alcoholhoudende dranken. Worden deze zaken toch aangetroffen, dan worden er
passende maatregelen getroffen.

Noodgevallen

In noodgevallen kunt u contact opnemen met de hoofdleiding: Jerney de Jong (06 42
931 288), Arthur den Ouden (06-49 667 885) of Luc de Leijster (06-45 782 285). Let
op! Dit is uitsluitend voor noodgevallen en calamiteiten. Contact met andere doeleinden
of andere leiders (bijvoorbeeld vragen hoe de week verloopt, hoe het met uw kind gaat
of vragen of er meer op social media gepost kan worden) wordt niet op prijs gesteld.

Tekencontrole

Tijdens kamp worden de kinderen elke avond op teken gecontroleerd. Teken kunnen
overal zitten. De liezen, knieholtes en randen van het ondergoed worden onder andere
gecontroleerd. Als er een teek wordt gevonden, wordt deze verwijderd en aangegeven
op een tekenformulier. Dit formulier krijgen de kinderen mee naar huis. Het is erg
belangrijk om uw kind thuis nogmaals op teken te controleren en de plekken waar
(eventuele) teken hebben gezeten goed in de gaten te houden. Is er bijvoorbeeld een
rode ring ontstaan op de plek van de teek, neem dan contact op met de huisarts. Indien
u vragen heeft over de werkwijze en/of het protocol omtrent de tekencontrole neem
dan contact op met één van de hoofdleiders.
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Paklijst Dunaskamp 2021
Onderstaande paklijst moet minimaal worden gevolgd bij het inpakken. Let op! Dit betekent niet dat de hele
kledingkast en huisraad mee moet. Er is beperkte ruimte dus pak genoeg, maar niet te veel in.
Wij verzoeken ouders/verzorgers nauwkeurig te controleren of de noodzakelijke spullen in de tas zitten. Pakt
u de tas in, doe dit dan samen met uw kind, zodat deze zelf weet waar de kleding en spullen te vinden zijn. U
wordt aangeraden de kleding in verschillende gemerkte tasjes te doen, zodat kinderen en kampleiding ze
makkelijk kunnen vinden. Merk de kleding en andere bagage zoveel mogelijk naar naam en inhoud, zodat
gevonden voorwerpen eenvoudig met de juiste eigenaar kunnen worden herenigd.
Let op: Vanwege een groter aantal deelnemers dit jaar, is de bagageruimte in de bus beperkt. De deelnemers
die afgelopen jaar in de A hebben gespeeld worden verzocht om hun bagage op donderdagavond 15 juli om
19.00 uur in te leveren bij de kantine, zodat wij deze al eerder naar het kampterrein kunnen meenemen.
Noodzakelijk:
o Slaapzak
o Hoeslaken
o Kussen
o Nachtkleding: pyjama/nachthemd (geen onesie)
o Toilettas (een stevige want die nemen de kinderen mee naar de douche)
o Toiletartikelen: doucheschuim/shampoo/crèmespoeling, tandenborstel/tandpasta, slippers, borstel
o Stevige (plastic) tas, bij voorkeur een ‘Big Shopper’ (om de douchespullen in mee te nemen)
o Reservebril/-lenzen (indien van toepassing)
o Extra pakketje medicijnen (indien van toepassing, in geval van zoek raken en dergelijke)
o Plastic bord, beker en bestek
o 2 rollen toiletpapier
o 2 oude theedoeken (deze krijgt u waarschijnlijk niet of anders heel vies terug)
o 3 handdoeken en 1 badlaken
o Zwemkleding
o 5 korte broeken
o 5 lange broeken (die tot op de enkels van uw kind komen ter bescherming tegen teken)
o 7 T-shirts
o 3 dikke truien + 1 trui om eventueel in te slapen
o Sportkleding
o 1 oud wit T-shirt en broek (voor een spel waarbij je vies wordt)
o 14 sets ondergoed
o 14 paar sokken (lange sportsokken ter bescherming tegen teken, geen enkelsokjes)
o Feestelijke outfit, liefst in thema après ski
o 2 paar gympjes, wandelschoenen en eventueel kaplaarzen (Birkenstocks, sandalen of open schoenen mogen
natuurlijk mee, maar zijn hier geen goede vervanging voor!)
o Regenkleding
o Zonnebrandcrème, zonnebril en petje tegen de zon
o Zwembandjes voor kinderen zonder diploma
o Rugzak (die door de deelnemer tijdens tochten zelf gedragen kan worden, dus geen handtas)
o Zaklantaarn met batterijen (evt. extra batterijen)
o Vuilniszak voorzien van naam (om vuile kleren in te stoppen)
o Bidon
Aan te raden:
o Knuffelbeest voor ’s nachts
o After-bite/Prikweg muggenolie
o Evt. kleine spelletjes voor binnen en buiten
o De kinderen kunnen een kaartje naar huis sturen. Veel kinderen weten vaak het adres niet, daarom vragen
wij u om etiketten met de adressen mee te geven.
o Postzegel(s) voor de ansichtkaarten.
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Toestemmingsformulier
Naam Deelnemer: …………..
Social Media
Geeft u toestemming voor het delen van foto’s/ video’s op de besloten sociale media kanalen?
☐ ja

☐ nee

Handtekening ouder/verzorgers*
Let op: het invulstrookje dient tenminste door één gezaghebbende ouder/verzorger ondertekend te worden
Ouder 1:

Ouder 2:

Naam:

Naam:

Datum:

Datum:

Handtekening: ………………………………

Handtekening: ………………………………

Indien de deelnemer 16 jaar of ouder is, dient hij/zij dit formulier ook te ondertekenen
Deelnemer:
Naam:
Datum:
Handtekening: ………………………………

U dient het ingevulde strookje uiterlijk 14 juli ondertekend naar de kampmail te versturen of in te
leveren bij Jerney de Jong (Klimopstraat 98). Vergeet niet een kopie van het identiteitsbewijs/paspoort
mee te sturen. Let op: een invulstrookje is een voorwaarde voor kampdeelname!

* Ik ben op de hoogte van het coronaprotocol van het Dunaskamp en ben ik als ouder/verzorger bewust van eventueel risico dat mijn
kind daarbij kan lopen.
In geval van nood, ter beoordeling van een arts, geef ik hierbij toestemming mijn zoon/dochter te laten opnemen en behandelen in een
ziekenhuis, zonder mijn voorkennis, wanneer het niet mogelijk was tijdig contact met mij op te nemen.
Tevens geef ik hierbij toestemming voor het verwerken van de gegevens als gedeeld in dit formulier. De gegevens worden na kamp
vernietigd als ze niet meer nodig zijn.
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