Huishoudelijk reglement SPROET 2018
1. Speelpleinwerking SPROET vzw heeft het statuut van een Vereniging Zonder Winstoogmerk met als
maatschappelijke zetel: Speelpleinwerking SPROET vzw, De Bergen 25, 2460 Lichtaart.
2. De Speelpleinwerking wordt bestuurd door een raad van bestuur en een algemene vergadering waar ook de
monitoren deel van uitmaken. De raad van bestuur bestaat uit:

DIERCKX Lies
WILLEMS Geert
VANNUETEN Annie
BAEYENS Nel
BOONEN Loes
CORNELIS Tinne
DE SMET Greet
GUNS Rob
MARCHAL Flore
RAEYMAEKERS Kurt
RAPPÉ Pieter
RAPPÉ Tine
STIJNEN Kato

Oosteneind 6, 2460 Kasterlee
Meeregoor 39, 2460 Kasterlee
De Bergen 66, 2460 Lichtaart
Kluis 2, 2460 Kasterlee
Dijkstraat 52, 2460 Kasterlee
Houtum 39, 2460 Kasterlee
Hoogblok 11, 2460 Kasterlee
Mgr. Cardijnstraat 41, 2460 Kasterlee
Vogelzang 5, 2200 Herentals
Dr. Vandeperrestraat 328a, 2440 Geel
De Bergen 25, 2460 Lichtaart
De Bergen 25, 2460 Lichtaart
Retiesebaan 206, 2460 Kasterlee

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Hoofdanimator
Hoofdanimator
Hoofdanimator
Medewerker
Medewerker
Medewerker
Medewerker
Medewerker
Medewerker
Medewerker

3. De speelpleinwerking SPROET staat open voor alle jongens en meisjes van de laatste kleuterklas tot en met het
laatste jaar basisschool en wonende of schoolgaande in de gemeente Kasterlee.
De groep kinderen wordt naar leeftijd opgesplitst in deelgroepen van maximaal 25 kinderen. Op het
inschrijvingsformulier is een mogelijkheid voorzien om een kind van dezelfde leeftijd (geboortejaar) of uit dezelfde klas
aan te duiden waarmee men wil samen zitten. Het is onze intentie om hier maximaal aan tegemoet te komen. Om
organisatorische redenen kan de groepsindeling niet meer gewisseld worden na de inschrijving. Eens
ingeschreven kan een inschrijving ook niet meer gewijzigd of geannuleerd worden.
4. De speelpleinwerking zal dit jaar drie weken plaatsvinden.
Week 1 (van maandag 30/07/2018 t.e.m. vrijdag 03/08/2018).
Week 2 (van maandag 06/08/2018 t.e.m. vrijdag 10/08/2018).
Week 3 (van maandag 13/08/2018 t.e.m. vrijdag 17/08/2018) – geen werking op woensdag 15 augustus.
Dit alles vindt plaats in en aan loods 10 van het jeugdcentrum De Hoge Rielen, Molenstraat 62 te Lichtaart. De
eigenlijke werking situeert zich tussen 9:00 en 17:00. Tussen 8:00 en 9:00 en tussen 17:00 en 18:00 is er begeleide
opvang voorzien, weliswaar zonder activiteiten.
5. De speelpleinwerking SPROET kost per kind € 45 per week. Week 3 telt een dag minder en kost slechts € 36.
In deze prijs is huur accommodatie, allerhande spel-, sport- en knutselmateriaal, verzekering en vieruurtje inbegrepen.
Bij ziekte van een kind wordt de helft van het inschrijvingsgeld terugbetaald op voorwaarde dat er een doktersbriefje
wordt bezorgd voor de volledige week.
Middaglunch dienen de kinderen zelf mee te brengen. Wel kan er, tijdens de middagpauze, frisdrank aangeschaft
worden tegen een prijs van € 0,50.
6. De speelpleinwerking SPROET heeft loods 10 en de daarbij horende kampgronden met spantent ter beschikking.
Tevens kan gebruik gemaakt worden van de verschillende ontspanningsmogelijkheden van het domein De Hoge
Rielen. Ouders hebben geen toelating om loods 10 en haar kampgronden te betreden zonder ernstige redenen. De
kinderen kunnen met de wagen gebracht worden tot aan de ingang parking Ossegoor (Kasterlee). Van hieruit trekken
ze onder begeleiding van de ouders naar de loods. Na de werking halen de ouders de kinderen af aan de
nadarafsluiting bij loods 10 om hen te begeleiden naar de parking. Speelpleinwerking Sproet vzw is niet aansprakelijk
voor eventuele ongevallen op de parking.
Kinderen met de fiets stallen deze op de voorziene plaats en kunnen hier eventueel afgezet en opgepikt worden door
de ouders. Hierbij kan alleen gebruik gemaakt worden van de hoofdweg die door het domein leidt. Wij dringen er op
aan om zoveel mogelijk met de fiets te komen om verkeersdrukte te vermijden.
7. Voor alle kinderen, monitoren en vrijwilligers werd een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke
ongevallen afgesloten bij ETHIAS, Prins Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt. In geen geval dekt deze verzekering de
schade of diefstal toegebracht aan goederen meegebracht door het kind. Op het terrein is een EHBO-koffer aanwezig
en de verschillende leeftijdsgroepen hebben bij verdere activiteiten steeds een minimum aan EHBO-materiaal bij zich.
Bij een ongeval wordt indien nodig een arts geraadpleegd en wordt contact opgenomen met de betreffende ouders of
de contactpersoon aangeduid bij de inschrijving. Deze taken berusten bij eventuele ouders-vrijwilligers en de
hoofdmonitor.
Indien uw kind bepaalde medische problemen heeft waarvan U meent dat wij dit in het belang van de gezondheid van
uw kind best weten, stellen wij het op prijs dat U het ons meedeelt via het inschrijvingsformulier of bij een later

contact.
8. Tijdens de speelpleinwerking heeft de hoofdmonitor in samenspraak met de monitoren en het bestuur het recht
kinderen de verdere toegang te weigeren indien herhaaldelijk één of meerdere punten van dit huishoudelijk reglement
werden overtreden of indien herhaaldelijk richtlijnen en afspraken binnen de leeftijdsgroep met de voeten getreden
worden.
Indien uw kind door omstandigheden een dagje niet, of later of slechts gedeeltelijk komt, gelieve ons dan vooraf te
verwittigen. Ook voor onvoorziene afwezigheden kregen wij graag een bericht. Alle meldingen kunnen gemaakt
worden via de Sproet GSM 0496/818511 die tijdens de 3 weken permanent te bereiken is tussen 7 en 19 uur.
Indien kinderen overdag moeten afgehaald worden (vb. tandartsbezoek), dan kan dit enkel tussen 12.00 u en 13.00 u
om de vlotte gang van activiteiten zo weinig mogelijk te storen.
9. Speelpleinwerking Sproet vzw organiseert tijdens dezelfde period ook Kastaar, een aparte werking voor 13-14jarigen. Voor 15-16 jarigen is er Kastaar Adventure, met nog meer avontuur.
De werkingen Kastaar en Kastaar Adventure zijn onderworpen aan een eigen huishoudelijk reglement.
10. Speelpleinwerking Sproet vzw is erkend als lokaal jeugdwerk waardoor de deelname fiscaal aftrekbaar is voor
kinderen jonger dan 12. Het benodigde fiscaal attest wordt ter beschikking gesteld via de Sproet website, dit vanaf
01/09/2018 tot het einde van het volgende jaar.
Ook andere organisaties zoals ziekenfondsen of werkgevers kunnen een tussenkomst in kosten voor
speelpleinwerking voorzien. Ook hiervoor kan via de Sproet website een attest van deelname gedownload of
afgedrukt worden, eveneens vanaf 01/09/2018.
11. Tijdens de werking worden heel wat foto’s genomen, waarop deelnemers individueel of in groep herkenbaar
kunnen zijn. Na de werking worden de foto’s anoniem ter beschikking gesteld op de Sproet website. Het is mogelijk
om foto’s van uw kinderen te laten verwijderen via een schriftelijk verzoek aan het bestuur of webmaster.
12. Deelnemers, monitoren en ouders-vrijwilligers moeten akkoord gaan en zich houden aan de leefregels van Sproet
en de Hoge Rielen, oa.:
- Elektronica (spelconsoles, muziekspelers, zakcomputers, en dergelijke) worden thuis gelaten. GSMs blijven in de
rugzak of kunnen door de leiding in bewaring genomen worden.
- Auto's zijn verboden op het terrein en kunnen enkel geparkeerd worden op de daartoe bestemde parkings.
- Er geldt een algemeen rookverbod.
- Vuren, kampvuren kunnen enkel ontstoken worden mits toelating en kunnen alleen op de daartoe bestemde
plaatsen. Overblijfselen dienen door de makers opgeruimd te worden.
- Fietsen kan in het domein alleen op de verharde wegen. Schade wordt steeds in rekening gebracht en is ten
laste van de boosdoener. Fietsen kan bij op- en afhalen alleen langs de hoofdweg. Het stallen van de fietsen
gebeurt onder eigen verantwoordelijkheid en kan alleen op de daartoe voorziene plaatsen. Huisdieren zijn niet
toegelaten op het terrein.
- Het is verboden in dagverblijven en op de terreinen beschadigingen aan te brengen aan de toestellen,
beplantingen, bomen en struiken en aan voorwerpen die deel uit maken van de uitrusting.
- Eender welk afval dient gedeponeerd te worden in de daartoe bestemde afvalbak, soort per soort en deel per
deel.
- Verder is het verboden over de omheining te klauteren, in de brandputten te spelen, dieren, vogels, eieren te
vangen en de beschermde natuurgebieden te betreden. Plonsvijvers mogen alleen gebruikt worden op de uren
dat er bewaking is voorzien.
- Tijdens het verblijf op de Hoge Rielen blijft ieder in eigen dagverblijf (loods 10) en op de eigen kampgronden.
Andere kampgronden en dus andere vakantiegangers kunnen onder geen beding gestoord worden.
- Op de Hoge Rielen respecteren mensen elkaar. Voor discriminatie, racisme of propaganda in die aard is hier
geen plaats.
Bij elke schade toegebracht aan het domein of aan delen van de uitrusting ervan, evenzeer aan eigendommen of
geleende of gehuurde goederen van de speelpleinwerking SPROET of aan deze van andere personen zullen de
kosten steeds ten laste zijn van diegene die ondoordacht de schade heeft berokkend door punten van dit huishoudelijk
reglement te negeren.
Al wat niet uitdrukkelijk overeengekomen werd in dit huishoudelijk reglement kan onderwerp tot besluitvorming
uitmaken door de raad van bestuur van Speelpleinwerking Sproet V.Z.W. De deelnemer en diens verantwoordelijken
aanvaarden door hun inschrijving deze werkwijze!

Kasterlee, 1 mei 2018

