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Geagte Kommandoleier/Adjunk Kommandoleier Admin 

 

Ontvang hiermee u kommando se inskrywings vir die Jakaranda Voortrekkerkamp te 

Hartbeesfontein vanaf Woensdag 20 Maart 2019 tot Sondag 24 Maart 2019.  Maak asseblief seker 

elke jeuglid ontvang ŉ volledige kampbrief en met die kursusbesonderhede vir die kursus waarvoor 

hy ingeskryf het.  Elke kursus se spesifieke benodighede word apart aangedui.  Daar is ook ‘n 

inligtingstuk vir Volwassenes, Verkenners Veldmuise (graad 1 en 2) en Kapokkies (voorskool tot gr R.  

Die inligting van alle kursusse sal ook op die webwerf beskikbaar wees. 

 

Let asseblief op die volgende: 

1. Kontroleer dat u genoegsame huisvesting saam stuur, asook iemand om te help met die opslaan 

van die tente. Probeer asseblief om groter, reëndigte en verkieslik met ŉ vaste grondseil, tente 

saam te stuur. 

  

2. Indien 'n diensdoende volwassene nie meer kan kom nie, moet u asseblief seker maak 'n 

plaasvervanger kom in sy plek.  

 

3. Indien 'n jeuglid nie meer kan kom nie, is u welkom om 'n plaasvervanger in sy plek te stuur. 

Verkieslik binne dieselfde kursus. Indien nie, kontak die Kampsekretaresse per epos om te 

bevestig of daar nog plek in 'n ander kursus beskikbaar is. Stuur dan die betrokke jeuglid se 

inskrywingsvorm ook saam. Stel asseblief die Kampsekretaresse onmiddellik in kennis van alle 

moontlik veranderinge op aangehegte opsomming van inskrywings. 

 

4. Alle jeuglede moet oor ŉ registrasienommer beskik teen die aanvangsdatum van die kamp. 

Volwassenes wat nie geregistreer is nie, moet as Jeugvriend by die Kommando registreer op 

SAS. 

 

5. Wys vir u Kommando 'n bevelvoerende offisier aan wat met die aankoms u Kommando kom 

registreer. Dié persoon verteenwoordig u Kommando tydens die kamp en moet asseblief na 

afloop van die kamp u Kommando se sertifikate by die Kampsekretaresse kom afhaal. Dié 

persoon is ook die verantwoodelike persoon in geval van nood van jeuglede van die kommando. 

  

6. Persone wat wil kom help met die op- en die afslaan van tente kan Woensdag, 20 Maart 2019, 

vanaf 14h00 en Sondag, 24 Maart 2019, vanaf 11:30 op die terrein wees. Die kampraadslede 

met glimbaadjies aan in die tentedorpe sal aandui waar tente opgeslaan kan word die 20ste 

Maart. Alle kampeerders kan op 24 April 2019 vanaf 11:30 die terrein verlaat. 

 

7. Vir noodgevalle kan die kampleier (071 380 9757) of kampsekretaresse (083 554 2181) 
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gekontak word.   

 

8. Die kamp-penningmeester sal u kontak indien kampgeld verkeerd oorbetaal is. Stel dit asb. 

onmiddellik reg. 

 

9. 'n Padkaart na die terrein is ook beskikbaar op die webblad.. 

 

10. Jeuglede wat nie vir die volle duur van die kamp teenwoordig is op die kamp nie, staan die 

kans om hulle spesialisasiekentekens en kampsertifikate te verbeur. Die kommando sal in 

kennis gestel word watter afdelings nog binne die kommando afgehandel moet word sodat 

die jeuglid kan kwalifiseer vir die spesialisasie. 

 

11. Die Kommando ontvang ŉ lys terug met inskrywings ontvang en verwerk tot 7 Maart 2019. 

Kontroleer dat die inskrywings korrek is en maak regstellings waar nodig. Neem asseblief kennis 

dat die name op die sertifikate sal verskyn soos wat dit op die lys van inskrywings voorkom indien 

ons geen kennis ontvang van enige veranderinge nie. Elke kommando moet self lede op SAS onder 

gebeurtenisse registreer vir die kamp. 

 

12. Foto’s geneem tydens die kamp word gepubliseer op Facebook, Jakaranda Voortrekkerkamp, en 

word gebruik vir bemarking van die kamp. 

 

13. Sekere kursusse benodig addisionele fooie. Spanoffisiere moet asseblief die fooie vir daardie 

kursusse insamel en met registrasie by die administratiewe kantoor inbetaal. Enkel kampeerders 

van daardie kursusse moet ook die fooie met registrasie by die kantoor inbetaal. 

 

14. Neem asseblief kennis van die Nood- en Medikasie inligtingsvorm wat voltooi moet om saam met 

medikasie by die noodhulp ingehandig te word. 

 

 

Baie dankie dat u kommando die Jakaranda Voortrekkerkamp ondersteun. Ons vertrou dat die 

kampeerders die verjaarsdagvieringe sal geniet. 
 

 

 

Jakaranda Voortrekkerkamp groete, 

 

Jan-Albert de Kock      Annemaré de Kock 

KAMPLEIER      KAMPSEKRETARESSE 

071 380 9757     083 554 2181 

 


