
dienst Vrije Tijd
Jan van Ruusbroecpark z/n
tel. 02 657 05 04

vakantie@hoeilaart.be
www.hoeilaart.be
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De gemeente organiseert tijdens de schoolvakanties allerlei activitei-
ten voor kinderen en jongeren. In deze brochure ontdek je het aanbod 
van 2018! 

Hoe begin je eraan? 

Per activiteit vind je hier alvast de nodige basisinformatie. Je kan online inschrij-

ven via de gemeentelijke website, maar ook aan de balie van het gemeenschaps-

centrum. De inschrijfdata vind je terug in de brochure. Wacht niet te lang, want 

het aantal deelnemers per groep is beperkt!

Wat is er nieuw in 2018? 

We hebben Sportmania en TNT samen gebracht en Tieners uit onze hoge hoed 

getoverd. Elke vakantie krijgt vanaf nu een apart aanbod voor de 12- tot 16-ja-

rigen. 

Na het succes van Kidsmix in de paasvakantie van vorig jaar werd besloten om 

deze werking verder uit te breiden. Zo zal je nu ook in de zomer twee weken 

Kidsmix terugvinden, waar een grotere focus op sport en beweging wordt ge-

legd! Deze vervangt de Sportvedetten zodat ook de kleutertjes kunnen deelne-

men. 

We voorzien dit jaar een extra week in de zomer. Er zullen nu dus 7 weken sport- 

en spelplezier zijn in de zomer! In juli sluiten we twee weken onze deuren. De 

sluiting van de vakantiewerking valt samen met die van het kinderdagverblijf. 

Ouders met kinderen in het kinderdagverblijf en op het speelplein kunnen in die 

periode makkelijker hun vakantie regelen. Na de pauze is iedereen natuurlijk 

weer welkom! 

Hopelijk tot op een (of meer) van onze activiteiten! 

Eva De Bleeker, 

Schepen van Sport

- In Hoeilaart wonen. 
- Het gezamenlijk belastbaar inkomen is 
niet hoger dan 36.137 euro, verhoogd 
met 2.020 euro per persoon ten laste 
(deze grenzen worden opgetrokken indien 
er in 2018 een indexaanpassing zou 
komen). 

Concreet wil dat zeggen dat je €2,5 per 
kind betaalt voor een dag op het speel-
plein of Kidsmix en €4 per kind voor de 

Grabbelpas- en tieneractiviteiten. 

Voor meer info en het online aanvraagfor-
mulier kan je terecht op onze website: 
www.hoeilaart.be/50-korting-voor-
jeugdactiviteiten 
Je kan ook een papieren versie van het 
aanvraagformulier verkrijgen op de dienst 
Vrije Tijd: 02 657 05 04.

Prijs per kind
Speelplein,

KidsMix
Grabbelpas, Tieners

Woonachtig in 
Hoeilaart

€ 5 € 8

Woonachtig buiten 
Hoeilaart

€ 7 € 10

e

j

z

p
Tarieven

50% KORTING 
Voorwaarden 

Joris Pijpen, 

Schepen van Jeugd



GRABBELPAS HOEILAART 
KROKUS- EN HERFSTVAKANTIE

Vakantie = tijd om nieuwe dingen te ontdekken! En dat kan je, als je naar de Grabbelpas 
komt! Elke voor- en namiddag kan je je creatieve beest de vrije loop laten tijdens uitstapjes, 
theatervoorstellingen en workshops waarin je leert dansen, muziek spelen, koken, knut-
selen, toneel spelen, een detective zijn, …  Voor deze activiteiten wordt er samengewerkt 
met externe partners. 

 VOOR WIE
Kinderen van de 1e kleuterklas - 6e leerjaar

 UURREGELING
Activiteiten van 9 - 16 uur (opvang vanaf 8 - 18 uur).

 LOCATIE
Jeugdcentrum Koldam, Koldamstraat 11, Hoeilaart

 INSCHRIJVING EN PRIJS
De prijzen vind je op pagina 2, de kalender staat middenin deze folder. 
Inschrijven kan per dag. De betaling gebeurt online of via overschrijving.

 INFO
Bij de dienst Vrije Tijd. De contactgegevens vind je achteraan deze folder.

 PERIODE
Zie kalender verder in deze brochure.
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KidsMix
PAAS- EN ZOMERVAKANTIE

KidsMix is een combinatie van speelplein en sport. DUBBEL zo leuk dus! Hier bieden we 
dus écht wel een programma aan waar we van kunnen zeggen: “voor ieder wat wils!”. We 
gaan knutselen, badmintonnen, koken, volleyballen, naar het bos, zwemmen en heel veel 
meer. Het systeem blijft hetzelfde; de gekke speelpleinanimatoren begeleiden het speel-
pleinprogramma en de sportmonitoren doen waar zij goed in zijn: sport begeleiden! 

 VOOR WIE
Kinderen van de 1e kleuterklas - 6e leerjaar

 UURREGELING
Activiteiten van 9 - 16 uur (opvang vanaf 8 - 18 uur)

 LOCATIE
Paasvakantie: Jeugdcentrum Koldam, Koldamstraat 11 (kleuters)
Sporthal, Koldamstraat 9 (lagere school)
Zomervakantie: Jeugdcentrum Koldam, Koldamstraat 11 (kleuters)
   Jeugdlokalen Joengele, J.B. Charlierlaan 76a (lagere school)

 INSCHRIJVING EN PRIJS
De prijzen vind je op pagina 2, de kalender zit middenin deze folder. Inschrijven kan 
per dag. De betaling gebeurt online of via overschrijving.

 INFO 
Bij de dienst Vrije Tijd. De contactgegevens vind je achteraan deze folder.

PERIODE
Zie kalender verder in deze brochure.
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JAAROVERZICHT 2018 r

*Inschrijvingen voor mensen niet woonachtig 
te Hoeilaart starten een week later

JANUARI FEBRUARI MAART APRIL MEI JUNI

1 Ma 
Nieuwjaarsdag

1 Do 1 Do 1 Zo Pasen 1 Di Feest van de 
arbeid 

1 Vr

2 Di 
2e Nieuwjaar

2 Vr 2 Vr 2 Ma Paasmaandag 2 wo 2 Za

3 Wo 3 Za 3 Za 3 Di KIDSMIX & 
TIENERS

3 Do 3 Zo

4 Do 4 Zo Einde inschrijving  
KROKUSVAKANTIE

4 Zo 4 Wo KIDSMIX & 
TIENERS

4 Vr 4 Ma

5 Vr 5 Ma 5 Ma 5 Do KIDSMIX & 
TIENERS

5 Za 5 Di

6 Za 6 Di 6 Di 6 Vr KIDSMIX & 
TIENERS

6 Zo 6 Wo

7 Zo 7 Wo 7 Wo 7 Za 7 Ma 7 Do

8 Ma 8 Do 8 Do 8 Zo 8 Di 8 Vr

9 Di Start inschrijving 
KROKUSVAKANTIE

9 Vr 9 Vr 8 Ma KIDSMIX 9 Wo 9 Za

10 Wo 10 Za 10 Za 10 Di KIDSMIX 10 Do Hemelvaart 10 Zo

11 Do 11 Zo 11 Zo 11 Wo KIDSMIX 11 Vr 11 Ma

12 Vr 12 Ma 

GRABBELPAS
12 Ma 12 Do KIDSMIX 12 Za 12 Di

13 Za 13 Di 

GRABBELPAS
13 Di 13 Vr KIDSMIX 13 Zo 13 Wo

14 Zo 14 Wo 

GRABBELPAS
14 Wo 14 Za 14 Ma 14 Do

15 Ma 15 Do GRABBELPAS 
& TIENERS

15 Do 15 Zo 15 Di 15 Vr

16 Di 16 Vr GRABBELPAS & 
TIENERS

16 Vr 16 Ma 16 Wo 16 Za

17 Wo 17 Za 17 Za 17 Di 17 Do 17 Zo

18 Do 18 Zo 18 Zo 18 Wo BUITENSPEELDAG 18 Vr 18 Ma

19 Vr 19 Ma 19 Ma 19 Do 19 Za 19 Di

20 Za 20 Di 20 Di 20 Vr 20 Zo  Pinksteren 20 Wo

21 Zo 21 Wo 21 Wo 21 Za  21 Ma

Pinkstermaandag
21 Do

22 Ma 22 Do 22 Do 22  Zo 22 Di 22 Vr

23 Di 23 Vr 23 Vr 23 Ma 23 Wo 23 Za

24 Wo 24 Za 24 Za 24 Di 24 Do 24 Zo Einde
inschrijving  
ZOMERVAKANTIE

25 Do 25 Zo 25 Zo Einde inschrijving 
PAASVAKANTIE

25 Wo 25 Vr 15 Ma

26 Vr 26 Ma 26 Ma 26 Do 26 Za 26 Di

27 Za 27 Di Start inschrijving 
PAASVAKANTIE

27 Di 27 Vr 27 Zo 27 Wo

28 Zo 28 Wo 28 Wo 28 Za 28 Ma Start inschrijving 
ZOMERVAKANTIE

28 Do

29 Ma 29 Do 29 Zo 29 Di 29 Vr

30 Di 30 Vr 30 Ma 30 Wo 30 Za

31 Wo 31 Za 31 Do

START en EINDE inschrijvingen Vakantie en feestdagen Vakantieaanbod

t
JULI AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

1 Zo 1 Wo SPEELPLEIN 1 Za 1 Ma 1 Do  

Allerheiligen
1 Za

2 Ma SPEELPLEIN 2 Do SPEELPLEIN & 
TIENERS

2 Zo 2 Di 2 Vr Allerzielen 2 Zo

3 Di SPEELPLEIN 3 Vr SPEELPLEIN & 
TIENERS

3 Ma 3 Wo 3 Za 3 Ma

4 Wo SPEELPLEIN 4 Za 4 Di 4 Do 4 Zo 4 Di

5 Do SPEELPLEIN & 
TIENERS

5 Zo 5 Wo 5 Vr 5 Ma 5 Wo

6 Vr SPEELPLEIN & 
TIENERS

6 Ma SPEELPLEIN 6 Do 6 Za 6 Di 6 Do

7 Za 7 Di SPEELPLEIN 7 Vr 7 Zo 7 Wo 7 Vr

8 Zo 8 Wo SPEELPLEIN 8 Za 8 Ma 8 Do 8 Za

9 Ma SPEELPLEIN 9 Do SPEELPLEIN 9 Zo 9 Di 9 Vr 9 Zo

10 Di SPEELPLEIN 10 Vr SPEELPLEIN 10 Ma 10 Wo 10 Za 10 Ma

11 Wo Vlaamse 
feestdag

11 Za 11 Di 11 Do 11 Zo Wapen-
stilstand

11 Di

12 Do SPEELPLEIN 12 Zo 12 Wo 12 Vr 12 Ma 12 Wo

13 Vr SPEELPLEIN 13 Ma SPEELPLEIN 13 Do 13 Za 13 Di 13 Do

14 Za 14 Di SPEELPLEIN 14 Vr 14 Zo 14 Wo 14 Vr

15 Zo 15 Wo  

OLV Hemelvaart
15 Za 15 Ma 15 Do 15 Za

16 Ma 16 Do SPEELPLEIN 16 Zo 16 Di 16 Vr 16 Zo

17 Di 17 Vr SPEELPLEIN 17 Ma 17 Wo 17 Za 17 Ma

18 Wo 18 Za 18 Di 18 Do 18 Zo 18 Di

19 Do 19 Zo 19 Wo 19 Vr 19 Ma 19 Wo

20 Vr 20 Ma KIDSMIX 20 Do 20 Za 20 Di 20 Do

21 Za Nationale 
feestdag

21 Di KIDSMIX 21 Vr 21 Zo 21 Wo 21 Vr

22 Zo 22 Wo KIDSMIX 22 Za 22 Ma 22 Do 22 Za

23 Ma 23 Do KIDSMIX 23 Zo 23 Di 23 Vr 23 Zo

24 Di 24 Vr KIDSMIX 24 Ma 24 Wo 

Einde inschrijving 
HERFSTVAKANTIE

24 Za 24 Ma Kerstmis

25 Wo 25 Za 25 Di 25 Do 25 Zo 25 Di 2e 
kerstdag

26 Do 26 Zo 26 Wo 26 Vr 26 Ma 26 Wo

27 Vr 27 Ma KIDSMIX 27 Do 27 Za 27 Di 27 Do

28 Za 28 Di KIDSMIX 28 Vr Start inschrijving
HERFSTVAKANTIE

28 Zo 28 Wo 28 Vr

29 Zo 29 Wo KIDSMIX 29 Za 29 Ma GRABBELPAS 29 Do 29 Za

30 Ma SPEELPLEIN 30 DoKIDSMIX 30 Zo 30 Di GRABBELPAS & 
TIENERS

30 Vr 30 Zo

31 Di SPEELPLEIN 31 Vr KIDSMIX 31 Wo GRABBELPAS 
& TIENERS

31 Ma

A U

Inschrijvingen: 
Online via www.hoeilaart.be/vakantiewerking of 

aan de balie van GC Felix Sohie
Inschrijvingen starten steeds om 16.00 uur.

De startdata van de inschrijvingen zijn voor inwoners van Hoeilaart 
of kinderen die in Hoeilaart naar school gaan. De overige kinderen 
kunnen zich inschrijven vanaf de tweede inschrijvingsweek. 



j

SPORTVEDETTEN: MA. 7 augustus tot vr.11 
augustuss

MA. 28 augustus tot DO. 31 augustus

SPEELPLEIN BOEMERANG 
ZOMERVAKANTIE

Vakantie? Op het speelplein natuurlijk! Elke zomervakantie (vijf weken) kan je met ons op 
avontuur! We spelen met het leukste speelgoed, dansen op de tofste liedjes, koken de lek-
kerste gerechten, knutselen en bouwen de gekste dingen en lachen vooral ook heel wat 
af! In de voormiddag gebeuren de activiteiten binnen de leeftijdsgroep, in de namiddag 
worden af en toe alle groepen door elkaar geklutst om samen één groot spel te spelen!
Naast al deze activiteiten die elke week door onze animatoren worden voorbereid, zijn er 
ook enkele vaste activiteiten. Elke week gaan we één keer zwemmen en elke twee weken 
gaan we op vrijdag op uitstap. Plezier verzekerd!

 VOOR WIE  
Kinderen van de 1e kleuterklas - 6e leerjaar. In de grote vakantie zijn de kindjes die 
volgend schooljaar naar de eerste kleuterklas gaan ook welkom.

 UURREGELING
Activiteiten van 9 - 16 uur (opvang vanaf 8 - 18 uur)

 LOCATIE
Jeugdcentrum Koldam, Koldamstraat 11, Hoeilaart (kleuters)
Jeugdlokalen Joengele, J.B. Charlierlaan 76a, Hoeilaart (lagere school)

 INSCHRIJVING EN PRIJS  
De prijzen vind je op pagina 2, de kalender zit middenin deze folder. Inschrijven kan 
per dag. De betaling gebeurt online of via overschrijving.

 INFO  
Bij de dienst Vrije Tijd. De contactgegevens vind je achteraan deze folder.   

 PERIODE 
Zie kalender in het midden van de folder. 

e
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ITiENERS 
DAGACTIVITEITEN IN KROKUS-, PAAS-, ZOMER- EN HERFSTVAKANTIE

De naam zegt het zelf, TIENERS is er voor... tieners! We hebben sportmania en TNT samen 
gegooid en TIENERS uit onze hoge hoed getoverd. Elke vakantie een apart aanbod voor de 
12- tot 16-jarigen met de focus op de coolste activiteiten! Stuur alvast een whatsapp naar al je 
vrienden, want dit wil je niet missen!

 VOOR WIE 
Voor jongeren tussen 12 en 16 jaar (1e tot het 4e middelbaar)

 UURREGELING 
Afhankelijk van de activiteit.

 LOCATIE 
JC Koldam, Koldamstraat 11, Hoeilaart

 INSCHRIJVING EN PRIJS 

De prijzen zie je op pagina 2, de kalender zit middenin deze folder. Inschrijven kan per 
dag. De betaling gebeurt online of via overschrijving. 

 INFO 
Bij de dienst Vrije Tijd. De contactgegevens vind je achteraan deze folder.

 PERIODE

Zie kalender in het midden van de folder.

e

?



I. ALGEMENE BEPALINGEN

De gemeentelijke vakantie-initiatieven worden georganiseerd 
door de dienst Vrije Tijd en Welzijn. Hieronder de contactgege-
vens:

Dienst Vrije Tijd
Gemeenteplein 39 - Tel: 02/657.05.04
E-mail: vakantie@hoeilaart.be
Het reglement is van toepassing op de gemeentelijke vakantiewer-
kingen:
-speelplein ‘Boemerang’
-Grabbelpas Hoeilaart
-tienerwerking ‘TNT’
-sportkamp ‘De sportvedettenweek’
-sportkamp ‘Sportmania’.
-KidsMix
Het reglement is bijgevolg van toepassing op iedere ouder die zijn/haar 
kind inschrijft voor één van deze gemeentelijke initiatieven.
Hoeilaart is een Vlaamse gemeente. Op de bovengenoemde gemeen-
telijke vakantiewerkingen wordt er alleen Nederlands gesproken, zowel 
door de animatoren/monitoren, kinderen, ouders en medewerkers van 
de diensten.
Bij inschrijving van uw kind gaat u ermee akkoord dat er foto’s van de 
activiteiten worden gemaakt en ook dat deze gepubliceerd kunnen 
worden.

II. TOELATINGSVOORWAARDEN

1. Leeftijd

ACTIVITEIT LEEFTIJDSCATEGORIE

- Grabbelpas Hoeilaart
- Speelplein 
“Boemerang”
- KidsMix

Kinderen van de kleuter- en 
lagere school

Tienerwerking ‘TNT’ Jongeren van het eerste, 
tweede en derde jaar mid-
delbaar onderwijs

Sportvedettenweek Kinderen van de lagere 
school*

Sportmania Leerlingen van het 
middelbaar onderwijs**

Bijkomende voorwaarden voor de allerjongsten:
-De kinderen moeten minimum 2,5 jaar zijn
-De kinderen moeten zindelijk zijn
-De kinderen moeten schoolgaand zijn
* Deelname kan vanaf de zomervakantie, voor de aanvang van het 
1e leerjaar
Deelname kan tot de zomervakantie, voor de aanvang van het 1e 
middelbaar
** Deelname kan vanaf de zomervakantie, voor de aanvang van het 
1e middelbaar

2.  Voorrangsregels
Voor wat betreft de vakantiewerkingen gelden volgende voorrangs-
regels:
• Er wordt voorrang gegeven aan:

-Kinderen die in de gemeente Hoeilaart wonen;
-Kinderen die in de gemeente Hoeilaart schoollopen;
-Kinderen van personeelsleden van het gemeentebestuur en het 
OCMW van Hoeilaart.

Zij krijgen voorrang om in te schrijven gedurende de eerste week van 
de inschrijvingen.
• De overige kinderen kunnen zich inschrijven vanaf de tweede 

inschrijvingsweek. Ook Hoeilanders, kinderen die in Hoeilaart 
schoollopen en kinderen van personeelsleden krijgen dan nog 
een kans om zich in te schrijven, maar zijn hun voorrang kwijt.

3. Uitsluiting
• De gemeentelijke jeugddienst of sportdienst kan in samen-

spraak met het bestuur ten allen tijde kinderen de toegang tot 
het vakantie-initiatief weigeren, indien blijkt dat dit kind her-
haaldelijk de normale werking verstoort of een gevaar betekent
voor het welzijn van de andere kinderen en/of animatoren/
monitoren. Dit na meerdere gesprekken met het betrokken kind 
en diens ouders of voogd.

• Ook in geval er sprake is van herhaaldelijke wanbetaling, kan 
de sportdienst/jeugddienst in samenspraak met het bestuur, de 
toegang tot latere vakantie-initiatieven weigeren.

III. TARIEVEN

Volgende tarieven worden vastgelegd, uitgedrukt in euro per dag:

Prijs per kind

Speelplein,
KidsMix

Grabbelpas, Tienerwer-
king TNT, Sportvedetten 
& Sportmania

Woonachtig te 
Hoeilaart

e5 e8

Woonachtig 
buiten 
Hoeilaart

e7 e10

Bijkomende informatie omtrent de tarieven:
• Voor kinderen uit (feitelijke en wettelijke) gezinnen uit Hoei-

laart, waarvan het gezamenlijk belastbaar inkomen niet hoger 
is dan 34.902 euro (plus 1.951 euro per p.t.l) – index 160,84%, 
wordt een verminderd tarief toegepast van 50%. Deze be-
dragen volgen de stijging van de spilindex. Dit verminderings-
statuut geldt per kalenderjaar, wordt ieder jaar gecontroleerd 
a.d.h.v. de belastingsaanslag(en) van het gezin en wordt 
aangevraagd op de jeugd- of sportdienst.

• In deze dagprijs is inbegrepen: begeleiding, verzekering, 
busvervoer naar en inkomgeld van het zwembad, sport-, spel- 
en crea-activiteiten. Voor uitstappen kan een extra bijdrage 
gevraagd worden.

• Bepaalde initiatieven (o.a. sportvedettenweek en sportmania) 
worden georganiseerd op weekbasis. Dit houdt in dat u de 
dagprijs dient te vermenigvuldigen met het aantal activiteits-
dagen.

• Het verminderde tarief voor Hoeilanders of kinderen die school-
lopen in Hoeilaart wordt toegekend via het invullen van een 
promotiecode op de inschrijvingswebsite of aan de hand van 
domiciliëringsgegevens.

• De tarieven worden automatisch aangepast aan de gezond-
heidsindex, doch enkel in zover de nieuwe geïndexeerde 
tarieven minstens 50 eurocent hoger liggen dan de initiële 
tarieven. De verhoging wordt in voorkomend geval telkens 
afgerond tot 50 eurocent

IV. INSCHRIJVEN/UITSCHRIJVEN/BETALEN

1. Registratie
Kinderen die willen deelnemen aan één van de vakantie-initiatieven, 
dienen zich éénmalig online te registreren. Via de website wordt een 
hoofdaccount aangemaakt waarop de contactgegevens en de rele-
vante medische gegevens van het deelnemend kind worden vermeld.
2. Inschrijven
Het is verplicht vooraf in te schrijven en dit kan op vooraf vastgelegde 
inschrijvingsdata, drie à vier weken voor elke vakantie. De concrete 
data worden bekendgemaakt via een informatiefolder. Vanaf dezelfde 
data worden de inschrijvingen online open gezet.
3. Betalen
a. Speelplein “Boemerang”, “KidsMix”, “Grabbelpas Hoeilaart“ 
en Tienerwerking “TNT“
Betaling per dag en vooraf. De betaling gebeurt online (via PC-banking) 
of via overschrijving.
b. Sportvedettenweek/Sportmania
De betaling gebeurt voor de aanvang van de activiteit online (PC-
banking) of via overschrijving.
4. Uitschrijven
Uitschrijven kan:
-ofwel d.m.v. een geldig doktersattest. Dit attest kan tot drie weken 
na de betreffende vakantie worden binnengebracht bij de jeugddienst 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
VAKANTIEWERKINGEN HOEILAART of sportdienst.

-ofwel om een andere reden en dit tot twee weken voor de beginda-
tum van de betreffende schoolvakantie.
Bij een correcte uitschrijving wordt het inschrijvingsgeld volledig 
terugbetaald. In de andere gevallen wordt het inschrijvingsgeld niet 
terugbetaald.

V. ACTIVITEITEN

1. Periode
De gemeentelijke vakantie initiatieven vinden plaats tijdens een deel 
van de schoolvakanties van de Vlaamse Gemeenschap.
2. Locatie

ACTIVITEIT ACCOMODATIE ADRES

Grabbelpas Hoeilaart Jeugdcentrum 
Koldam

Koldamstraat 11

“Boemerang” kleuters Jeugdcentrum 
Koldam

Koldamstraat 11

“Boemerang” voor 
kinderen van de lagere 
school

Jeugdlokalen Joengele J.B. Charlierlaan 78

Sportvedettenweek Sporthal Hoeilaart Koldamstraat 9A

Sportmania Sporthal Hoeilaart Koldamstraat 9A

KidsMix Sporthal Hoeilaart Koldamstraat 9A

Tienerwerking ‘TNT’ Sporthal Hoeilaart
Jeugdcentrum Koldam
Jeugdlokalen Joengele
GC Felix Sohie

Koldamstraat 9A
Koldamstraat11

J.B. Charlierlaan 78

Gemeenteplein 1

Eventueel kunnen andere gemeentelijke terreinen en gebouwen ter 
beschikking gesteld worden.

3. Dagindeling

ACTIVITEIT JEUGDWER-
KING

SPORTVEDET-
TEN

Opvang onder begeleiding 08.00-09.00 08.00-09.00

Activiteiten voormiddag 09.00-12.00 09.00-12.00

Middagpauze 12.00-13.00 12.00-13.00

Activiteiten namiddag 13.00-16.00 13.00-16.00

Opvang onder begeleiding 16.00-18.00 16.00-17.00

Voor de 12+ werking is er geen ochtend- en avondopvang voorzien. 
De duurtijd en aanvangsuren kunnen variëren naargelang de activiteit 
en worden bij het verspreiden van het programma meegedeeld.
De gemeentelijke vakantiewerking gaat niet door op alle wettelijke 
feestdagen en op 11 juli, 2 november.
Uitzondering: indien de Vlaamse feestdag (11 juli) niet op een 
maandag of vrijdag valt, gaan de sportvedettenweken en sportmania 
doorlopend door.
4. Verantwoordelijke
Per werking (speelpleinwerking kleuters; speelpleinwerking lagere school, 
tienerwerking; sportvedettenweken, sportmania) wordt een hoofdani-
mator/hoofdmonitor aangesteld die verantwoordelijk is en die overdag 
bereikbaar is.
5. Groepsindeling
Om spelactiviteiten op maat te kunnen aanbieden, delen we de kinderen 
in leeftijdsgroepen in:
a. Speelpleinwerking “Boemerang”, grabbelpaswerking Hoeilaart en 
tienerwerking ‘TNT’
De deelnemers worden opgedeeld in groepjes afhankelijk van hun leeftijd.
Voor wat betreft de speelpleinwerking kan de jeugddienst beslissen om 
het aantal deelnemers te beperken in functie van de veiligheid en het 
welzijn van de kinderen.
Voor wat betreft de grabbelpas- en de tienerwerking wordt het aantal 

deelnemers bepaald door de aard van de activiteiten en de externe 
organisatoren van de workshops.
b. Sportvedettenweken
Maximum aantal deelnemers 150
De deelnemers worden opgedeeld in groepjes afhankelijk van hun 
leeftijd
c. Sportmania
Maximum aantal deelnemers 40
6. Verzekering
• Voor alle kinderen die deelnemen aan de gemeentelijke vakantie-

initiatieven is er een verzekering voor lichamelijke ongevallen 
en burgerlijke aansprakelijkheid, afgesloten bij ETHIAS, Prins-
Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt.

• Voor de sportactiviteiten werd deze verzekering afgesloten 
via het ISB, waarvan de gemeente lid is. Voor de activiteiten 
georganiseerd door de gemeentelijke jeugddienst wordt deze 
verzekering rechtstreeks door de gemeente afgesloten.

• Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor verlies van, 
schade aan of diefstal van goederen.

7. Spel- en sportregels
Kledij
• Kinderen spelen en bewegen makkelijker in losse kledij die 

tegen een stootje kan en aangepast is aan de weersomstandig-
heden van het ogenblik.

• De naam van het kind is gemarkeerd in de kledingstukken en 
de rugzak. Zo kunnen deze, in geval van verlies, sneller worden 
opgespoord.

• Verloren voorwerpen kunnen steeds worden opgevraagd op 
de jeugd- of sportdienst. Na 1 maand worden de verloren 
voorwerpen eigendom van de gemeente.

• Kostbaar en persoonlijk materiaal
• Kinderen brengen geen speelgoed, waardevol materiaal (gsm, 

game-boy,..) of geld mee.
• We tolereren geen gsm-gebruik. Het toestel kan stuk of verlo-

ren gaan en is tevens niet verzekerd door de organisatie.
Eten/Drinken
• Kinderen brengen zelf een lunchpakket en drankjes mee. We 

bieden wel gratis water aan voor, tijdens en na de activiteiten.
Houd er rekening mee dat uw kinderen extra fysieke inspan-
ningen leveren tijdens de vakantie-initiatieven, genoeg drankjes 
en extra boterhammen is dus vaak aangewezen.

• Laat snoepgoed (ook chips) thuis.
Gebruik van gebouwen/materialen/toestellen
• De deelnemers mogen volgens gemaakte afspraken de 

gebouwen, terreinen, toestellen en materialen gebruiken voor 
hun activiteiten.

• Alle richtlijnen van de begeleiders, de animatoren/monitoren en 
ander aangesteld personeel van de vakantiewerking dienen te 
worden gevolgd.

• In geval van schade, dient de betrokkene steeds de hoofdver-
antwoordelijke op de hoogte te brengen

VI. KLACHTEN

• Klachten kunnen in eerste instantie worden gemeld aan de 
hoofdverantwoordelijke van de activiteit. De hoofdverantwoor-
delijke zal in overleg met de sportfunctionaris/jeugdconsulent 
de klacht bekijken en eventuele acties ondernemen.

• Wanneer geen consensus wordt bereikt, kunnen de ouders de 
klacht schriftelijk overmaken aan het college van burgemeester 
en schepenen die de klacht zal registreren en onderzoeken. 
De ouders zullen vervolgens schriftelijk op de hoogte worden 
gesteld van de besluitvorming.
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