
           4 Junie 2021 
Geagte voornemende Kampeerder en Ouer 
 

Kamp Datum:  Sondag 11 Julie om 16:00 tot en met Vrydag 16 Julie 14:00. 

   Die eerste ete wat voorsien sal word is aandete op Sondag 11 Julie. 

Vervoer: Neem kennis dat geen busse die jaar gereël sal word nie en dat elke kampeerder 

verantwoordelik is vir hulle eie vervoer of vlugte na en van die kamp. 

Plek:   Swartvlei Karavaanpark 

Teikengroepe: As gevolg van Covid-19 beperkings kan die kamp slegs 250 kampeerders huisves.  

Die kamp oogmerk graad 5-7’s maar boeties en sussies van diensdoenende 

offisiere/ouers mag ook die kamp meemaak. 

Huisvesting:  Tente sal beskikbaar gestel word aan die kinders volgens kapasiteits regulasies. 

Ouers/Offisiere moet eie tente of karavane verskaf.  Kinders van diensdoenende 

offisiere/ouers jonger as graad 3 slaap by hulle ouers.  

  Kontak besonderhede vir karavaan reëlings kan van kamp admin verkry word. 

 

Graad Spesialisasie wat aangebied gaan word 

Voorskool Geen 

Graad 1-4 Kentekens sal bepaal word gebaseer op die hoeveelheid inskrywings 
ontvang. 

Graad 5 See-dierekennis 

Graad 6 Kus Ekosorg of 
Staptogte 

Graad 7  Strandbewustheid 

Afrikanerkind 

 
Inskrywings: Die inskrywings maak 22:00 op 18 Junie 2021 oop en die sluitingsdatum vir 

inskrywings is 25 Junie 2021.  Die stelsel sal wel vroeër gesluit word wanneer 250 

inskrywings bereik word. 

 

Die skakel vir die inskrywing sal teen 17 Junie 2021 op ons Facebook blad beskikbaar 

wees. 

Kampgelde: Penkoppe en Drawwertjies  - R1400 

 Verkenners   - R1400 

 Volwassenes   - R1200  

 Voorskoolse kinders ouer as 2 jaar - R1200 

  

All betalings geskied direk soos aangedui onder bankbesonderhede en moet teen 

teen 28 Junie 2021 ontvang word om plekke op die kamp te verseker.   

 

Snoepie geld kan nou ook op die inskrywing aangedui word en inbetaal word saam 

met die kampgelde of kan by die kamp by Admin of Finansies inbetaal word. 

 

‘n T-hemp, masker vir elke dag en daaglikse eetgerei is by die kampgelde ingesluit. 

DIE VOORTREKKERS TRANSVAAL  

SWARTVLEI 2021 KAMPBRIEF 



Registrasienommer: Dit is uiters belangrik dat die jeuglede se inskrywings vergesel word van ‘n 

Voortrekkerregistrasienommer. Ouers/Volwassenes wat die kamp gaan bywoon en 

nie Heemraads Lede is nie, moet registreer as ‘n Vriend van die Voortrekkers by 

hulle Kommando of ‘n Vrywaringsvorm voltooi. 

 

Bankbesonderhede:  Die Voortrekkers Transvaal Swartvlei 

ABSA Menlyn 

Takkode 632 005  

Tjekrekening nommer:  1460 148 355 (VERWYSING KIND SE NAAM EN VAN) 

 

Kansellasies: Indien ‘n inskrywing ná 30 Junie 2021 gekanselleer word, verbeur die persoon sy 

volle inskrywingsgeld. Die enigste uitsondering is waar die persoon ontrek a.g.v. 

COVID-19 en ‘n mediese sertifikaat deurstuur wat dit aandui. 

 

Kursusbenodighede: Elke kamper sal ‘n inpaklysie en kenteken benodighede ontvang teen einde Junie 

wat via e-pos uitgestuur sal word. Dit sal ook elektronies beskikbaar wees op die 

webwerf.   

 

Besoekers: Geen besoekers word tydens die kamp toegelaat nie as gevolg van Covid-19 

regulasies. 

 

Covid-19: Elke persoon skryf vrywillig in en kamp op eie risiko.  Die kamp sal sover moontlik by 

die Covid-19 regulasies hou.  Elke kamper is wel verantwoordelik om die Covid-19 

riglyne ten alle tye te volg. Geen persoon sal op die kamp toegelaat word indien 

hulle enige van die Covid-19 simptome het nie.   

 

 GEEN OFFISIER OF DIENSDOENENDE OUER MAG VIR DIE DUUR VAN DIE KAMP DIE 

KAMP VERLAAT NIE. 

 

Neem a.s.b ook kennis dat indien enige persoon op die kamp Covid-19 simptome 

wys of ‘n koors van meer as 38°het sal die persoon onmiddelik huis toe gestuur 

word. 

 

POPI: Daar word deurgaans foto’s en video’s van die kinders tydens kampaktiwiteite 

geneem. Dui a.s.b op die inskrywing aan sou die jeuglid nie op ‘n foto mag verskyn 

nie.   

 

Groete 

 

NAVRAE:  
 

Bertus Fourie   Kampleier  Sel 082 921 5445  

     e-pos swartvlei.kaptein@gmail.com  

Ingrid Fourie   Admin   Sel 082 4635 278 

     e-pos swartvlei.pdkamp@gmail.com  

Anita Bezuidenhout    Kamp Fin Sel 082 451 1549  

e-pos  swartvlei.finansies@gmail.com 


