Het spaarplan:
één keer per maand, van november 2015
tot juni 2016 zal je in de Gaal kunnen
komen sparen. De spaardata vind je
achteraan deze uitleg.
Elke maand spaar je zelf 50 euro, zodat je
na 8 maanden 400 euro gespaard hebt.
Spaar je elke keer op tijd en sla je geen
enkele maand over, dan krijg je iedere
maand ook nog een bonus van 5 euro.

Op kamp in Spanje… Allemaal goed en wel,
maar een kamp in het buitenland is duur,
zeker als je meer kinderen bij KSA hebt.
Gelukkig beseffen we dat maar al te goed
en doen we er alles aan om jullie te helpen
om de prijs te drukken. KSA draagt een
aardige som bij en via ons spaarplan wordt
de kost mooi over het jaar gespreid.
De Prijs:
De prijs bedraagt 550 euro.
KSA legt echter in ieder geval 50 euro bij,
zodat je maximaal 500 euro betaalt. Door
tijdig te sparen, de activiteiten voldoende
bij te wonen en ons te helpen tijdens de
bosopruimacties kan je de prijs zelfs
drukken tot 400 euro. En voor gezinnen
met meerdere kinderen bij KSA is er nog
een extra korting.

Vergeet je echter een maand te komen
sparen, dan zal je die 5 euro de keer daarop
moeten bijbetalen.
Natuurlijk kan je ook vooruit denken en op
één van de eerste spaardagen al 50 euro
meer sparen, zodat je de bonus niet verliest
als je het een keertje vergeet. De volledige
som in één keer betalen is ook geen
probleem, maar doe dit dan, om dezelfde
reden, wel op de eerste spaardag.

Dan kom je nog 110 euro tekort.
KSA spaart voor ieder lid zelf ook al 50
euro, daar hoef je dus geen zorgen over te
hebben.
De rest kan je verdienen.

50 % activiteiten aanwezigheid
Omdat we merken dat we soms op kamp
vertrekken en niet altijd weten welk vlees
we in de kuip hebben. Is het goed als we
onze leden goed kennen, zodat we immers
gerichter kunnen reageren op kleine
probleempjes. Eens een keertje een
activiteit missen, is natuurlijk geen ramp,
want er zijn er meer dan genoeg gepland
tijdens het jaar.
Onze trouwe leden mogen extra beloond
worden. Het komt erop neer dat wie
tijdens het werkjaar meer dan 50% van de
activiteiten aanwezig 30 euro korting krijgt.
Bosopruimacties
Een groot deel van het geld dat wij aan het
kamp kunnen bijleggen, is afkomstig van
onze jaarlijkse bosopruimacties. Hoe meer
aanwezigen immers, hoe meer bossen en
straten we kunnen opruimen en hoe meer
subsidies we krijgen.
Er zullen dit jaar 3 bosopruimacties zijn. Als
je aanwezig bent, krijg je van KSA nog eens
10 euro extra per bosopruimactie en is je
kamp betaald.
Natuurlijk begrijpen we dat je een keertje
niet aanwezig kan zijn. Wie op voorhand
voor één enkele bosopruimactie verwittigt
met een deftige reden, kan voor die
bosopruimactie ook op de 10 euro extra
rekenen.

Meerdere kinderen:
Voor gezinnen met meerdere kinderen is
het natuurlijk extra moeilijk om zo’n groot
bedrag op tafel te leggen. Indien er meer
kinderen van het gezin mee gaan op
buitenlands kamp, met KSA De Heikleuters
en/of KSA Meisjes Zutendaal, dan kan het
tweede kind rekenen op een korting van 20
euro. Voor het derde kind wordt een
korting van 30 euro geteld. Dit bedrag
wordt in juli vereffend.
Wat als ik niet mee wil?
Behalve als je absoluut zeker bent dat je
volgende zomer niet mee op kamp gaat,
raden we je aan om te beginnen met
sparen. Op die manier ben je immers zeker
van de bonussen.
Een definitieve inschrijving voor het kamp
moet pas gebeuren in februari volgend
jaar. Beslis je dan (of eerder) om toch niet
mee te gaan, dan krijg je van ons het
volledige bedrag dat je zelf gespaard hebt
terug. Na de definitieve inschrijving zullen
we kosten beginnen maken en is het niet
meer mogelijk om het volledige bedrag
terug te betalen.
Meer info hierover volgt echter tijdig.

Data BOA
Za. 31 oktober
za. 6 februari
Za. 2 juli

Spaardagen:
(telkens van 10.00 tot 12.00 uur)
Zo. 8 november
Zo. 13 december
Zo. 10 januari
Zo. 14 februari
Zo. 13 maart
Zo. 10 april
Zo. 8 mei
Zo. 12 juni

Op de laatste spaardag worden ook alle
nog niet betaalde bedragen vereffend.
Met vragen kan je steeds terecht bij de
leiding.

op kamp in
Spanje

