
H U I S H O U D E L I J K  R E G L E M E N T  
V A K A N T I E W E R K I N G E N  E N  

J E U G D A T E L I E R  H O E I L A A R T   
(speelplein- en grabbelpaswerking/ sportvedettenweek en sportmania) 

 
 

I. ALGEMENE BEPALINGEN 
 
 
De gemeentelijke vakantie-initiatieven worden georganiseerd door de 
gemeentelijke jeugd- en sportdienst. Hieronder de contactgegevens: 
 
Jeugddienst 
Koldamstraat 11 
Tel: 02/657.98.38 
Fax: 02/894.54.24 
E-mail: jeugddienst@hoeilaart.be 
 

Sportdienst 
Koldamstraat 9A 
Tel: 02/657.97.26 
Fax: 02/657.57.51 
E-mail: sportdienst@hoeilaart.be 

Het reglement is van toepassing op de gemeentelijke vakantiewerkingen:  
-speelplein ‘Boemerang’ 
-Grabbelpas Hoeilaart 
-tienerwerking ‘TNT’ 
-sportkamp ‘De sportvedettenweek’ 
-sportkamp ‘Sportmania’.  
 
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 gemeentelijke 
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. 

  
De gemeente organiseert op woensdagnamiddag jeugdatelier, dat doorgaat in de 
jeugdlokalen Joengele, J.B. Charlierlaan 76A. 
 
 
 



II. TOELATINGSVOORWAARDEN 
 
 
1. Leeftijd 
 

ACTIVITEIT LEEFTIJDSCATEGORIE 
- Grabbelpas Hoeilaart 
- Speelplein “Boemerang” 

Kinderen van de kleuter- en lagere school 

Tienerwerking ‘TNT’ 
Jongeren van het eerste, tweede en derde 

jaar middelbaar onderwijs 

Sportvedettenweek Kinderen van de lagere school* 

Sportmania Leerlingen van het middelbaar onderwijs** 

Jeugdatelier Kinderen van de lagere school 

 
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 voorrangsregels: 
 
 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 samenspraak met het bestuur 

ten allen tijde kinderen de toegang tot het vakantie-initiatief weigeren, indien blijkt 
dat dit kind herhaaldelijk 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 
Grabbelpas, Tienerwerking TNT, 

Sportvedetten & Sportmania 

Woonachtig te 
Hoeilaart 

€ 5 € 8 

Woonachtig 
buiten Hoeilaart 

€ 7 € 10 

 
Bijkomende informatie omtrent de tarieven: 
 

 Voor kinderen uit (feitelijke en wettelijke) gezinnen uit Hoeilaart, 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 
bedragen volgen de stijging van de spilindex. 
Dit verminderingsstatuut 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 activiteitsdagen. 

 
 Voor het jeugdatelier wordt het tarief per kind en per schooljaar vastgelegd op 

195 euro, voor deelname aan twee uur jeugdatelier per week. Het tweede kind 
binnen eenzelfde gezin (zelfde domicilie en facturatieadres) betaalt 170 euro en 
het derde kind (zelfde criteria) 145 euro. 

 
 Het verminderde tarief voor Hoeilanders of kinderen die schoollopen 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 gezondheidsindex, 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 relevante 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” 
 
Voor de speelpleinwerking betaalt men vooraf en per dag. De betaling gebeurt 
online (PC-banking) of via overschrijving. 

 
b. Grabbelpas Hoeilaart en Tienerwerking ‘TNT’ 
 
Voor de grabbelpaswerking en tienerwerking betaalt men vooraf en per dag. De 
betaling gebeurt online (PC-banking) of via overschrijving. 
 
c. Sportvedettenweek/Sportmania 
 
De betaling gebeurt voor de aanvang van de activiteit online (PC-banking) of via 
overschrijving. 
 
Personen met een bescheiden inkomen kunnen contact opnemen met de jeugd- 
of sportdienst om een aangepaste regeling voor de betaling te treffen. 
 
d. Jeugdatelier 
 
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 of sportdienst. 
-ofwel om een andere reden en dit tot twee weken voor de begindatum 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 

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 JEUGDWERKING SPORTWERKING 

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 

 
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 
hoofdanimator/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 weersomstandigheden 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 verloren 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 inspanningen 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 hoofdverantwoordelijke op de 

hoogte te brengen 
 
 



VI KLACHTEN 
 
 Klachten kunnen in eerste instantie worden gemeld aan de 

hoofdverantwoordelijke van de activiteit.  De hoofdverantwoordelijke 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. 

 
College van burgemeester en schepenen 

Jan van Ruusbroecpark z/n 
1560 Hoeilaart 

 
 
 
 
 


