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 cluster inwoners 
dienst samen leven – jeugd 

NDC 653.10 

Vakantiekampen 
 

Huishoudelijk reglement 
 
Goedgekeurd bij besluit van de gemeenteraad van 2015-06-25  
Gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2017-02-16 
Gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2021-01-21 
Bekendgemaakt op www.liedekerke.be op 2021-01-26 
 

Artikel 1 — Organisatie. 
Het gemeentebestuur organiseert gemeentelijke 
vakantiekampen.  
Met de vakantiekampen biedt het gemeentebe-
stuur tijdens de vakantieperiodes een gevarieerde 
en kwalitatief goed onderbouwde recreatie aan 
voor de jeugd. 
 
Artikel 2 — Taalgebruik. 
De voertaal van de vakantiekampen is het Neder-
lands.  
 
Artikel 3 — Periode. 
De vakantiekampen vinden plaats elke werkdag 
tijdens de paasvakantie en gedurende de maan-
den juli en augustus. Er is geen werking op Paas-
maandag, 11 juli, 21 juli en 15 augustus.  
 
Artikel 4 — Dagindeling. 
§ 1. [De dagelijkse indeling is als volgt: 
– van 07.00 uur tot 08.00 uur: (betaalde) op-

vang; 
– van 08.00 uur tot 08.30 uur: verwelkoming; 
– van 08.30 uur tot 12.00 uur: begeleide activi-

teiten; 
– van 12.00 uur tot 13.00 uur: lunchpauze; 
– van 13.00 uur tot 16.00 uur: begeleide activi-

teiten; 
– van 16.00 uur tot 17.00 uur: dageinde; 
– van 17.00 uur tot 18.00 uur: (betaalde) op-

vang.] 
 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 
2021-01-21] 
 

Er is om 10.00 uur en om 15.00 uur een korte 
pauze.  
 
Op sommige dagen kan een speciale activiteit 
georganiseerd worden, bijvoorbeeld een uitstap. 
 
§ 2. De ouders geven een tienuurtje, een middag-
lunch, een vieruurtje en drank mee aan de kin-
deren. 
 
Artikel 5 — Aanwezigheid. 
Er wordt verwacht dat de kinderen aanwezig zijn 
in gepaste speelkledij van 08.30 uur tot 16.00 uur. 
[Uitzonderingen hierop kunnen enkel toegestaan 
worden na contact (telefonisch of via e-mail) met 
de jeugdconsulent.] 
 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 
2021-01-21] 
 
[Artikel 5bis — Opvang. 
Er wordt mogelijkheid tot opvang aangeboden 
tussen 07.00 uur en 08.00 uur alsook tussen 17.00 
uur en 18.00 uur. Deze opvang is betalend.] 
 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 
2021-01-21] 
 
Artikel 6 — Deelnemers. 
§ 1. Kinderen kunnen deelnemen vanaf wanneer 
zij naar de kleuterschool gaan tot het kalenderjaar 
waarin zij dertien jaar worden. 
 
§ 2. [Kunnen door de organisatie geweigerd wor-
den: 
– kinderen die ziek zijn; 
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– kinderen die niet zindelijk zijn; 
– kinderen die het normale verloop van de 

vakantiekampen belemmeren. 
 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 
2021-01-21] 
 
Artikel 7— Leeftijdscategorieën. 
[…] 
 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 
2017-02-16]  
[Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit van 2021-
01-21] 
 
Artikel 8 — Begeleiding. 
De begeleiding van de kinderen gebeurt door 
animatoren aangesteld door het gemeentebe-
stuur. 
De animatoren staan onder de leiding van een 
hoofdanimator. Deze is verantwoordelijk voor de 
goede dagelijkse werking. 
De jeugdconsulent en de sportfunctionaris staan 
in voor de coördinatie van de vakantiekampen. 
 
Artikel 9 — Infrastructuur. 
[De vakantiekampen vinden plaats in het jeugd-
centrum Bokaal in de Sportlaan.] 
 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 
2017-02-16]  
 
Artikel 10 — Rechten en plichten van de deel-
nemers. 
De deelnemende kinderen hebben recht op een 
speelse, sportieve en creatieve begeleiding door 
de animatoren.  
Zij hebben de plicht zich te schikken naar richtlij-
nen hun opgelegd door de animatoren van de 
vakantiekampen.  
 
Artikel 11 — Verlies en beschadigingen. 
§ 1. Het gemeentebestuur is niet verantwoorde-
lijk voor het verlies van of de beschadiging van 
persoonlijke voorwerpen, zoals: kledij, juwelen, 
elektronische toestellen, enz.  
 
§ 2. Het gemeentebestuur zal de beschadigingen 
aan de gemeentelijke infrastructuur veroorzaakt 
door vandalisme laten herstellen op kosten van 
de ouders van de deelnemer die aansprakelijk is.  
 
Artikel 12 — Ziekte en ongeval. 
Bijzonderheden in verband met de gezondheid 
van hun kind moeten door de ouders aan de bij 
inschrijving vermeld worden. 
Bij verwondingen door een ongeval of ziekte van 
een kind tijdens de vakantiekampen, verleent de 

animator de eerste hulp en verwittigt hij onmid-
dellijk de hoofdanimator. 
De hoofdanimator laat, indien nodig, het kind 
onderzoeken en behandelen door een genees-
heer aangesteld door het gemeentebestuur en 
verwittigt de ouders. 
Bij noodsituaties (ernstige verwondingen of ziek-
teverschijnselen) verleent de animator de eerste 
hulp en worden de hulpdiensten onmiddellijk 
verwittigd. De ouders worden nadien meteen 
verwittigd. 
Het gemeentebestuur sluit een verzekering af 
tegen ongevallen. 
 
Artikel 13 — Tarief. 
De gebruikers van de vakantiekampen zijn een 
vergoeding verschuldigd.  
 
Het tarief voor een dag bedraagt: 

 Tarief 1 Tarief 2 

1
ste

 kind  € 10  € 21 

vanaf 2
de

 kind  € 8  € 17  

 
[Tabel aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit 
van 2017-02-16] 
[Tabel aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit 
van 2021-01-21] 
 
Het tarief voor een uur opvang bedraagt: 

 Tarief 1 Tarief 2 

1
ste

 kind  € 2 € 4 

vanaf 2
de

 kind  € 1 € 2  

 
[Tabel ingevoegd bij gemeenteraadsbesluit van 
2021-01-21] 
 
Tarief 1 is van toepassing op kinderen wonende in 
Liedekerke of kinderen waarvan een duidelijke 
familiale band in rechtstreekse lijn met een inwo-
ner van de gemeente kan aangetoond worden.  
 
Tarief 2 is van toepassing op kinderen wonende in 
een andere gemeente dan Liedekerke.  
 
Kinderen wonende in Liedekerke, die houder zijn 
van een scholenkansenpas of vrijetijdskompas, 
betalen [25 %] van tarief 1. 
 
Er kan een extra vergoeding gevraagd worden 
voor uitstappen of andere speciale activiteiten. 
Deze vergoeding dient om de uitgaven zoals in-
gangsgeld, busvervoer of andere te bekostigen. 
 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 
2021-01-21] 
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Artikel 14 — Inschrijving en betaling. 
Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Inschrijven kan 
via de gemeentelijke website, of in het vrijetijds-
huis. De inschrijving is pas definitief na betaling 
van de verschuldigde vergoeding. Betalen kan 
elektronisch via de gemeentelijke website of in 
het vrijetijdshuis contant of met Bancontact. 
 
[Kinderen kunnen voor de vakantiekampen per 
dag ingeschreven worden.] 
 
 [Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 
2021-01-21] 
 
Artikel 15 — Terugbetalingen. 
[In geval van niet-deelname wegens ziekte of 
ongeval of wegens weigering door de organisatie 
is terugbetaling van het inschrijvingsgeld mogelijk 
voor elke betaalde en niet deelgenomen dag. 
 
Wanneer de niet-deelname wegens ziekte of 
ongeval langer dan één dag duurt, is een medisch 

attest vereist om terugbetaling te bekomen. Dit 
attest moet voorgelegd worden binnen de twee 
weken na de afwezigheid.] 
 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 
2021-01-21] 
 
Artikel 16 — Fiscale aftrekbaarheid.  
De betaalde vergoedingen voor de vakantiekam-
pen zijn fiscaal aftrekbaar zoals bepaald in de wet. 
Hiervoor reikt het gemeentebestuur een fiscaal 
attest uit. 
 
Artikel 17 — Bekendmaking.  
Het huishoudelijk reglement wordt aan de ingang 
van de vakantiekampen duidelijk zichtbaar uitge-
hangen. 
Door de deelname aan de vakantiekampen on-
derwerpt men zich automatisch aan de bepa-
lingen van dit reglement. 
 

 
 


