
 
 
Beste ouders en/of leden 
 
KLJ Lovendegem gaat weer op buitenlands kamp met zijn plussers. In de zomer van 2022 gaat 
de reis deze keer naar Oostenrijk! Deze brief bevat algemene info. 
 
Wie mag er allemaal mee?  
Alle leden die geboren zijn in het jaar 2006 en ouder mogen mee op kamp. Indien je geen lid 
bent, kan je altijd als zomerlid meegaan.  
 
Wat is Jeka?  
Jeka is al jaren een gerenommeerde reisbegeleider voor jeugdverenigingen, scholen en 
studentenverenigingen. Zij organiseren dus groepsreizen volledig op maat van de vereniging. 
Indien je nog meer informatie wilt over deze vzw, kan je terecht op de volgende website:  
www.jeka.be  
 
Wanneer? 01/07/2022 – 11/07/2022 
Hou zeker rekening met andere reizen die je eventueel zou plannen, zodat er geen 
dubbelboekingen zijn! De exacte vertrek- en aankomsturen en data zijn nu nog niet bekend, 
deze worden later zeker nog via mail en dergelijke doorgegeven.  
 
Locatie ?  
We gaan dus naar Oostenrijk. Ons huisje is gelegen in het Lechtal, dat met zijn lengte van 60 
km één van de langste dalen van de deelstaat Tirol is. Deze locatie bied tal van mogelijkheden 
van bergwandelingen tot raften. Meer details over het adres en accommodatie volgen later 
nog.  
 
Prijs en spaarplan ?  
De totale prijs voor de eerste persoon van het gezin bedraagt € 470,00. Voor de tweede & 
derde persoon binnen hetzelfde gezin is het € 445,00. Hoe de betaling verloopt wordt 
hieronder verder toegelicht.   
 
De betalingen zullen beginnen tegen Juni 2021. Voor dat de betalingen worden uitgevoerd, 
hebben wij een overzicht nodig over het aantal personen dat meegaan. Hieronder lichten we 
de twee mogelijke spaarplannen toe. 
 

OPTIE 1  
 
Je betaalt het volledige bedrag in 1 keer, met andere woorden je betaalt  
€ 470,00 (1ste persoon) OF € 445,00 (2de en 3de persoon) in 1 keer.  
 
 
 
 

http://www.jeka.be/


OPTIE 2  
 
Je betaalt elk trimester € 94,00 (voor 1ste persoon binnen het gezin) OF € 89,00 (voor 
2de & 3de persoon binnen hetzelfde gezin). Je betaalt dit bedrag in onderstaande 
maanden: 

 
Juni 2021 
September 2021 
December 2021 
Maart 2022 
Juni 2022 
 

BIJKOMEND: Indien bovenstaande opties om welke reden dan ook problematisch 
zouden zijn, kan er altijd naar een gepaste oplossing gezocht worden. Je kan hiervoor 
altijd terecht bij: arno.vanspeybroeck@hotmail.com . 

 
LET OP ! Er staat nog GEEN rekeningnummer vermeld. Als u zich inschrijft ontvangt u de 
week daaropvolgend een mail van ons met duidelijke instructies over hoe, wanneer en 
hoeveel u moet overschrijven. Het is dus aangewezen om je mails in de gaten te houden! 
 
Wij zullen met KLJ Lovendegem drie evenementen voorzien waarbij de winst integraal naar 
de activiteiten op kamp gaan. We verwachten dan ook de volledige medewerking van 
iedereen die meegaat. Indien je twee van de drie activiteiten NIET aanwezig bent, zal er een 
extra bedrag (€ 94,00) worden bijgerekend bij het eindtotaal. De evenementen geven ons 
tevens de mogelijkheid elkaar nog beter te leren kennen natuurlijk.  
 
De drie evenementen zullen zijn :  
 

(1) Helpen bij feestweekend 2022 
(2) Koekenverkoop 2022 
(3) Helpen voor sportfeest 2021/ fuif 2021 
 

Meer informatie over deze evenementen en het deelnemen hieraan wordt op een latere 
datum gecommuniceerd via mail.  
 
Heb je wel zin in dit avontuur samen met al je vrienden?  
 
Vul dan online het formulier in via: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdocxKDoSSIAzgq-uvLZCL6lEZyLla3o66x-
nj6Jor9EXJ3yw/viewform?fbclid=IwAR0tJWuOCFuMT-
XhJFpywdfO02gggAP9DJTQNP39KkFiCcwa6YwH18lGGp4   
 
Doe dit ten laatste tegen 20 Mei 2021!  
 

Indien je nog vragen zou hebben, kan je altijd terecht bij: arno.vanspeybroeck@hotmail.com  
Wij hopen alvast op veel enthousiastelingen en we zorgen voor een onvergetelijke reis!  
 
Vele groetjes 
KLJ Lovendegem 
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ENKELE SFEERBEELDEN VAN ONZE BESTEMMING… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  


