
Sponsor jij mee onze Jamboree droom?

Beste Oud-Jamboreedeelnemer, Oud Gids, Oud Scout of World Jamboreesympathisant,  

Maar liefst 1.234 Belgische scouts en gidsen zullen komende zomer afreizen naar Zuid-Korea voor een 
fantastisch avontuur, de 25ste World Scout Jamboree. Ze nemen er als deelnemer van het Belgisch 
Contingent deel aan het grootste internationale scoutsevenement ter wereld.  
 
Het thema van deze World Jamboree is “Draw your Dream!”. Het drukt de wens uit dat alle deelnemers 
aan de 25ste World Scout Jamboree de kans krijgen om hun hoop en dromen waar te maken tijdens 
dit event. Deze World Jamboree vindt plaats van 1 tot en met 12 augustus en brengt meer dan 50.000 
scouts en gidsen samen uit meer dan 160 verschillende landen. 

Help jij de Belgische scouts en gidsen hun droom waar te maken? 

Een jamboreeproject brengt heel wat kosten met zich mee, waardoor deelnemen geen goedkope 
onderneming is. De deelnameprijs voor alle Belgische deelnemers bedraagt €3.500 om aan dit 
onvergetelijk avontuur deel te nemen.   

Het Belgische deelnamegeld is een all-in prijs waar zowel Jamboree fee, voorbereidende activiteiten, 
gadgets, voorreis als vervoer vervat zit. Dit bedrag is de voorbije drie Jamborees onveranderd gebleven 
wat te samen met de stijgende levenskosten ervoor zorgt dat het een hele uitdaging wordt om de 
‘Jamboree-droom’ van onze scouts en gidsen te kunnen waarmaken.

Graag doen we aan jullie allen een oproep om ons project te steunen door een of meerdere delen van 
onze organisatie te helpen sponsoren. 

Je kan ons steunen door het bedrag dat je wenst te schenken, te storten op de rekeningnummer van 
GSB vzw: BE44 3631 2790 4745 met als mededeling je naam en het item waar je een deel van wenst 
te sponsoren (bvb. ‘Jan Janssens sponsoring 9’ als je de UNITS wenst te sponsoren). 

Sponsoren van € 100 of meer kunnen hun naam laten vermelden op onze website. Gelieve hiervoor na 
storting ons te contacteren op brandingandbenefi ts@jamboree2023.be 
Op de achterkant van deze fl yer vind je verschillende items die we als organisatie nodig hebben om 
onze Belgische deelnemers een geweldige Jamboree ervaring te kunnen geven. 
Sponsor € 20 - € 50 - € 100 of meer en help ons (gedeeltelijk) deze zaken te bekostigen! 



PS. Wist je dat “Suske en Wiske” het thema vormt voor het Belgisch Contingent voor deze 25e World Scout 
Jamboree? Ze maakten al meermaals enkele schitterende, gepersonaliseerde tekeningen voor het contingent 
en staan telkens open voor nieuwe vragen en ideeën. Wij zijn ontzettend trots en blij met dit partnerschap. 
Op deze fl yer kan je meegenieten van enkele van hun creaties. 

Registration fee
€820 p.p.1.

Inschrijvingsgeld aan de 
World Jamboree organisatie

Travel
€1.375 p.p.2.

Vluchten, treinen, bussen, ...

Precamp
€430 p.p.3.
Meerdaagse voorreis: 

slaapplaatsen, programma, 
eten, ...

Unit weekend
€50 p.p.5.

2 voorbereidende weekends 
met alle deelnemers

IST-Leaders 
weekend
€19.200

4.
4 voorbereidende weekends

Minicamp
€75 p.p.6.

5-daags voorbereidend kamp 
met het contingent

Material
€36.00010.

Container, shelters, EHBO, 
communicatie ter plaatse, ...

Closing weekend
€25 p.p.9.

Afsluitend evaluatie- en 
bedankingsweekend adults

Units
€5.6008.

Unit materiaal, decoratie en 
food festival

Contingent tent
€5.5007.

Voorstelling van België en het 
Belgisch contingent aan de rest 

van de wereld

World Scout Jamboree 2023 Belgium jamboree2023.bewww.jamboree2023.be


