Reglement vakantiewerking JES Stabroek
ART. 1
De vakantiewerking staat open voor alle kinderen van 6 t/m 15 jaar (geboortejaar wordt
gehanteerd). De activiteiten vinden plaats tijdens de krokusvakantie, paasvakantie, zomervakantie en
de kerstvakantie van maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd feestdagen. Voor- en naopvang
wordt voorzien in samenwerking met de dienst B.K.O. van 7.00 tot 18.30 uur, dit kan tot 12 jaar.
Kinderen kunnen bij het speelplein en sommige grabbelpas- en swapactiviteiten voor een halve dag
inschrijven. Voor bepaalde grabbelpas- en swapactiviteiten schrijft u in voor een hele dag. Voor een
sportkamp schrijft u in voor een volledige week.
ART. 2
De kinderen nemen op een actieve wijze deel aan het aanbod. Ze gedragen zich t.a.v. zowel de
begeleiding als andere kinderen kameraadschappelijk. Ze houden zich aan de geldende afspraken en
volgen de richtlijnen en aanmaningen van de begeleiding op.
ART. 3
Voor de speelpleinwerking, grabbelpas, sportkampen en swap gelden volgende afspraken en
voorwaarden tot (tijdelijke) uitsluiting van kinderen:
1. Gedrag dat leidt tot uitsluiting (drie waarschuwingen = twee dagen uitsluiting)
 Gedrag dat een intensieve één-op-één begeleiding vereist
 Pesten
 Vechten
 Opzettelijk beschadigen van materiaal
 Systematisch verstoren van activiteiten
2. Gedrag dat leidt tot onmiddellijke uitsluiting voor twee dagen
 Het opzettelijk in gevaar brengen van kinderen/animatoren
 Materiaal gebruiken om anderen te kwetsen
 Zedelijk ongepast gedrag
 Het opzettelijk kwetsen van animatoren en kinderen
 Weglopen
 Stelen
3. Uitsluiting voor de hele vakantieperiode = hervallen na reeds twee dagen uitsluiting te
hebben gekregen.
4. Definitieve uitsluiting = wij behouden het recht om na uitvoerig overleg met de
(hoofd)animatoren, op basis van vastgestelde feiten, kinderen definitief uit te sluiten en/of
te weigeren.
5. Openstaande facturen = wanneer de ouders de facturen niet tijdig vereffen kunnen de
kinderen uitgesloten worden van het vakantieaanbod.

ART. 4
1. De deelnemers dienen op eigen kracht naar de activiteit te komen. Ouders worden verzocht de
kinderen te begeleiden van en naar de activiteit. Indien het kind alleen naar huis mag, gelieve
hiervoor een schriftelijke toestemming mee te geven.
2. De deelnemers mogen, na toestemming en onder begeleiding van de animatoren, gebruik maken
van het volledige terrein en alle verbruiksmaterialen die ter beschikking worden gesteld door de
animatoren.
3. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze het terrein, de materialen, de beplanting en dergelijke
met respect behandelen.
4. De kinderen houden zich aan de afspraken van het reglement.
5. Zonder schriftelijke toestemming van de ouders en medeweten van de animatoren verlaten de
deelnemers de activiteit niet. De dienst en animatoren kunnen niet persoonlijk aansprakelijk gesteld
worden voor ongevallen die zich voordoen als kinderen het terrein verlaten zonder toestemming van
de aanwezige animatoren.
ART. 5
Deelnemers zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Schade of
verlies aan brillen of van kledij is niet verzekerd.
Aangifte van ongevallen gebeurt door het gemeentebestuur bij haar vastgestelde
verzekeringsmaatschappij. De ouders krijgen de nodige verzekeringspapieren mee zodat deze
kunnen worden ingevuld door de dokter, nadien worden deze terug afgegeven aan de betrokken
dienst. De ouders krijgen bericht van de aangifte en van het dossiernummer. De verzekeringspolis
kan ingekeken worden op het gemeentehuis.
Op het moment dat ouders hun kind komen afhalen, wordt verondersteld dat zij het toezicht over
hun kinderen opnemen en is de vakantiewerking niet meer aansprakelijk voor gebeurlijke
ongevallen, ook niet van en naar hun woonplaats.
ART. 6
1. De betalings- en annuleringsmodaliteit verschilt per dienst. Deze kan u in de vakantiegidsen
terugvinden.
2. Bij het annuleren van een activiteit voor de uiterste annuleringsdatum wordt het betaalde bedrag
gecrediteerd. Bij het annuleren van een activiteit na de uiterste annuleringsdatum krijgt u uw geld
niet terug. Bij het niet annuleren van een activiteit zal er boven op de dagprijs nog een boete van €
10, voor het niet komen opdagen, worden aangerekend. Per jaar krijg je 4 jokers. Deze kan je
gebruiken om gratis na de annuleringsdatum te annuleren of wanneer je niet komt opdagen de extra
kosten kwijt te schelden.
3. Kinderen afzetten zonder op voorhand in te schrijven is niet toegelaten. Gebeurt dit wel dan zal
zowel de dagprijs als een boete van € 10 worden aangerekend.

4. Een boete van € 12,50 zal aangerekend worden indien kinderen te laat worden opgehaald. Een
vrijstelling van betaling kan toegekend worden door de verantwoordelijke van de dienst indien dit
gebeurt door overmacht van de ouders.
ART. 7
Ingeval van moedwillige beschadiging aan de terreinen, lokalen of spelmateriaal, zullen de ouders
worden aangesproken om de kosten te vergoeden.
ART. 8
Kinderen die een ganse dag deelnemen aan een activiteit, brengen zelf een lunchpakket (eten en
drinken) mee. Dit wordt samen met de animatoren en de andere kinderen genuttigd. Indien uw kind
enkel in de voormiddag aanwezig is, maar wordt opgehaald na 12.30 uur, gelieve ook een
lunchpakket mee te geven. Over huis gaan eten kan, mits een schriftelijke toestemming van de
ouders.
Extra drankjes en tussendoortjes (10- en 3-uurtje) dienen zelf meegebracht te worden en zijn niet
voorzien door de organisatie.
Indien dit voor een activiteit afwijkt wordt dit duidelijk via de vakantiegidsen gecommuniceerd.
ART. 9
Wanneer uw kind medicatie moet innemen, moet de begeleiding hierover ingelicht worden door de
ouders. De ouders dienen de medicatie af te geven aan de begeleiding met instructie over de
toediening en de naam van het kind op de medicatie vermeld. Medicatie wordt enkel toegediend
wanneer er een attest van een dokter kan voorgelegd worden.
ART. 10
Het is verboden eigen speelgoed, andere voorwerpen en gevaarlijke voorwerpen (messen, e.d.) mee
te brengen. Indien dit zich voordoet, mag de begeleiding dit in bewaring nemen tot het einde van de
dag. De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van speelgoed, gsm’s,
computerspelletjes, enz. meegebracht door de kinderen.
ART. 11
Doe nooit je beste kledij aan! Doe kleren aan die vuil mogen worden en aangepast zijn aan de
activiteiten (bv. sportkledij).
ART. 12
Met klachten of opmerkingen over de begeleiding, de activiteiten, enz., kan u zich wenden tot de
betrokken dienst.
ART. 13
Met betrekking tot uitstappen gelden volgende afspraken:

1. De vertrek- en aankomsturen voor daguitstappen staan vermeld bij elke activiteit. Let op, dit
zijn enkel richttijden. Het gebeurt dat we door omstandigheden vertraging kunnen oplopen
(soms bij de terugkomst).
2. Wees steeds op tijd voor het vertrek!
3. Uitstappen gaan zonder tegenbericht altijd door.
4. Bij de grabbelpaswerking (6 – 11 jaar) is zakgeld verboden.
ART. 14
Voor de SWAP-werking gelden volgende afspraken:
1. De verplaatsingen gebeuren met de fiets of de bus. We verzamelen steeds op twee mogelijke
trefpunten. Deze zijn:
 Voor Stabroek & Putte: aan het infobord voor het Gemeentehuis, Dorpsstraat 99 te
Stabroek.
 Voor Hoevenen: aan de inkom van het Jeugdcentrum JOS, Kerkstraat 89 te
Hoevenen.
2. Bij een verplaatsing met de fiets verzoeken we om een degelijke en veilige fiets met een
fietsslot te voorzien. Je fietst steeds mee tot aan het trefpunt, er wordt onderweg niet eerder
afgeslagen, tenzij je een schriftelijke toestemming hebt van de ouders. Als er een schriftelijke
toestemming wordt gegeven, valt de deelnemer niet meer onder de begeleiding van de
animatoren en is deze ook niet meer verzekerd.
3. Tijdens de activiteiten is het verboden te roken, alcoholische dranken of verdovende
middelen mee te brengen en/of te nuttigen. Dit heeft uitsluiting tot gevolg!
4. Voor de SWAPwerking (12 – 15 jaar) mag er wat zakgeld meegebracht worden.
ART. 15
Foto’s die eventueel op de werking of op uitstappen genomen worden, mogen gebruikt worden voor
publicatie. Indien de ouder dit niet wil, moet hij / zij dit schriftelijk meedelen.

