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Noordbroek, 1 maart 2020                                                                                                                         
 
Beste Scoutsleiding,      
       
Hierbij ontvangen jullie de informatie voor de aanmelding van het Noordelijk Pinksterkamp in de 
Marnewaard.  
 
Verder willen we jullie uitnodigen voor de Voorjaarskoempoelan op zaterdag 18 april 2020 te Veendam. 
  
In deze zending vinden jullie de volgende zaken:  

- Kampeerwijzer  
- Informatie van de kampeervaardigheid  
- Checklist voor de kampeerstandaard 
- Informatie zondagactiviteiten 
- Informatie van de TAC  (ThemaActiviteitenCommissie) 

 
De aanmelding voor het 90e NPK verloopt alleen via de website 
https://noordelijkpinksterkamp.nl/aanmeldformulier-scouts/ 
Je kunt je aanmelden tot 10 april 2020. Let op: op de site staat 15 april, dit geldt echter niet voor de 
scouts, omdat we alle patrouilles nog voor de koempoelan moeten indelen voor de zondagactiviteiten! 
 
Programma Voorjaarskoempoelan: 
 
19.00 uur Algemene vergadering (alle speltakken) 
 
19.30 uur Scoutsvergadering: 
                Algemene mededelingen door  Fabian en Judith, gevolgd door: 

  Ministerie van Bouw in Touw (thema) 
  Presentatie van de zondagactiviteiten 
  Groenvoorziening Paal & Perk (kampeervaardigheid)  
  Presentaties van de projectontwikkelaars 

 
Aansluitend overleg per subkamp.  
 
Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om informeel het kamp verder voor te bereiden. 
 
De deelname aan de Voorjaarskoempoelan is verplicht. Eventuele verhindering kan alleen via de 
hoofdleider van het Scoutskamp worden aangegeven:  
Fabian Duursma (tel.: 06-52451854). 
 
Het koempoelan adres is: 
“Borgerswoldhoeve” 
Flora 2 
9642 LW Veendam 
www.borgerswoldhoeve.nl 
 
Tot op de koempoelan en met vriendelijke groet, 
De NPK Scoutsstaf 

Kijk voor extra informatie ook op de 
scoutspagina van het NPK: 
http://www.noordelijkpinksterkamp.nl 
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Financiën  
Je kunt je digitaal opgeven via het inschrijfformulier op de website. Dit formulier moet uiterlijk 10 april 
2020 zijn ingevuld en opgestuurd. De kampstaf behoudt zich het recht voor om te laat ingeleverde 
formulieren te weigeren.  

Kampprijzen per persoon voor 2020 
Scouts en scoutsleiding € 28,00 

De kosten van deelname moeten vóór 15 april 2020 zijn overgemaakt op rekening 
NL94 INGB 0004 726205  
t.n.v. Stichting Noordelijk Pinksterkamp
Illegaliteitslaan 45
9727 EB Groningen.
Vermeld duidelijk van welke groep/onderdeel/speltak de betaling afkomstig is, het debiteurennummer én 
het kenmerk. Individuele deelnemers wordt verzocht naast naam en woonplaats ook hun eventuele functie 
in het NPK te vermelden.

Boeteclausule  
Te late opgave en/of betaling heeft een verhoging van € 2,50 p.p. tot gevolg. Dit wordt zo nodig op het 
kamp alsnog verrekend. Maak je penningmeester hier op attent. Maak het kampgeld op tijd over onder 
volledige opgave van de gegevens van de deelnemers.  
Wanneer latere wijzigingen niet meer dan vijf personen verschillen van de oorspronkelijke opgave, zal deze 
verhoging voor de speltakdeelnemers niet worden berekend. Maak het geld dus op tijd over onder volledige 
opgave van de gegevens van de deelnemers. 

Openingstijden tijdens het kamp  
De administratietent staat op het middenterrein naast die van de centrale staf en heeft de volgende 
openingstijden:  
vrijdag:  

16.00-18.00 uur en 19.00-21.00 uur  
zaterdag: 

09.00 -18.00 uur en 19.00-21.00 uur 
zondag: 

09.00 -18.00 uur en 19.00-21.00 uur 
maandag: 

09.00 -18.00 uur en 19.00-21.00 uur 

Toelichting op de kampprijs  
De kampprijs voor deelname aan het Noordelijk Pinksterkamp vertoont dit jaar, een voor NPK begrippen, 
forse stijging. Als vaste deelnemer van het NPK informeren wij jullie.  

Het Noordelijk Pinksterkamp staat dit jaar voor de volgende extra kosten; 
In het kader van de nieuwe natuurwet sinds 2018, zijn wij als NPK-organisatie genoodzaakt om tijdens het 
broedseizoen (half maart tot met half juni) het kampterrein, om de week te maaien. Hiermee wordt 
voorkomen dat de vogels op het kampterrein gaan broeden. 
Daarnaast is de BTW verhoogd van 6% naar 9% waardoor de inkoop van een groot aantal zaken duurder 
is geworden.  

De kostenstijging is in totaliteit hoger dan is doorberekend in de kampprijs. Een deel van de dekking van de 
genoemde extra kosten hebben we kunnen vinden door nog eens kritisch naar onze bestedingen te kijken. 
Een ander deel van de dekking halen we uit de reserves van de Stichting NPK. Het resterende deel 
hebben we helaas moeten doorberekenen in de deelnemersprijs. 

Indien jullie vragen of opmerkingen hebben zijn we natuurlijk bereid deze te beantwoorden en toe te 
lichten.  
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Toelichting op inschrijfformulier 
Het digitale inschrijfformulier is dit jaar niet aangepast, maar het is goed dat je over een aantal zaken 
vooraf nadenkt voordat je je gaat aanmelden. Hieronder op deze punten een korte toelichting. 
 
Vertrek 
Bij het punt “Vertrek dien je aan te geven wanneer je als groep vertrekt.  
 

 
 
Zondagactiviteit 
Zoals op meerdere manieren al aan jullie gecommuniceerd is, is het zondagprogramma vernieuwd. 
Inhoudelijk toelichting op de verschillende onderdelen vind je in de bijlage “Zondagactiviteiten 2020”. Het is 
de bedoeling om per patrouille een top 3 te kiezen. Aan de hand van de door jullie gegeven voorkeur, 
plaatst de scoutsstaf de patrouille bij een activiteit. We doen ons best om de patrouille te plaatsen bij de 
opgegeven voorkeur. 
 
Op 18 april tijdens de koempoelan, krijgt iedere patrouille te horen, voor welke activiteit ze zijn ingedeeld. 
Zo heeft iedere patrouille nog voldoende tijd om eventuele voorbereidingen te treffen voor de activiteit. 
 
Hieronder zie je welke combinaties mogelijk zijn.  
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