
 

Huishoudelijk reglement 2021 
Vakantiekampen - NeuzeNeuze vzw 

Onze kampen gaan door van maandag tot vrijdag. Uitzonderlijk kan het zijn dat er door een 
(officiële) feestdag een dag wegvalt, maar dan wordt dit duidelijk vermeld bij onze 
kampinformatie. De kampen beginnen om 9:15 en duren tot 16:30 (brengen tussen 9:00 en 
9:15, afhalen tussen 16:30 en 16:45). Deelnemen kan enkel voor een volledige week.  

Adres kampplaats: 

● Doomkerke: basisschool De Linde, Brandstraat 24, 8755 Doomkerke (Ruiselede) 
● Egem: basisschool De Akker, Molenakker 97, 8740 Egem (Pittem) 
● Wingene Sint-Jan: Christoffelzaal, Keukelstraat (achter de kerk), 8750 Sint-Jan 

(Wingene) 
● Beernem: De Kijkuit, Kijkuit 1, 8730 Beernem 

Opvang (enkel bij kampen waar dit bij de inschrijving is vermeld) wordt voorzien vanaf 7:30 
tot 9:00 en van 16:45 tot 18:00. Gelieve uw kind tijdig af te halen. Indien u gebruik wenst te 
maken van de opvang, gelieve dit aan te geven op het inschrijvingsformulier. 

Inschrijven kan via de website www.neuze-neuze.be waar het inschrijvingsformulier te vinden 
is. U ontvangt meteen per e-mail een bevestiging. Op de bevestigingsmail vindt u de prijs en 
het rekeningnummer. Na ontvangst van de bevestigingsmail, dient u binnen de 10 dagen te 
betalen. Uw inschrijving is pas definitief na betaling. Indien u na de afgesproken 10 dagen 
niet hebt betaald, dan vervalt uw inschrijving. 

De kinderen worden verdeeld in groepjes. Die verdeling gebeurt vooraf aan de hand van de 
leeftijd. De kinderen zijn op de vakantiekampen welkom vanaf de leeftijd van 4 jaar tot het 
doorlopen van het 4de leerjaar (tenzij anders vermeld). Voor de peuterkampen is uw kind 
ouder dan 2,5 jaar en jonger dan 4 jaar op het ogenblik van het kamp. Indien uw kind wenst 
samen te zitten met een vriendje of vriendinnetje, kunt u dit op het inschrijvingsformulier 
kenbaar maken. Per groepje zitten er ongeveer 15 kinderen. Elk groepje wordt begeleid door 
ervaren begeleiders. 

Bij ziekte van het kind, kan de inschrijving geannuleerd worden. Dit kan enkel bij vertoon van 
een doktersbriefje. In dit geval wordt het volledige inschrijvingsgeld (min € 15 
administratiekosten) terugbetaald. Als uw kind tijdens het kamp ziek wordt, dan krijgt u, mits 
voorleggen van het doktersbriefje, de prijs van de niet-gestarte dagen (€ 27/dag) 
terugbetaald. Indien u beslist om uw kind toch niet te laten deelnemen aan het kamp, dan 
kan u het inschrijvingsgeld terugvorderen (min € 15 administratiekosten). Dit kan enkel 30 
dagen voorafgaand aan het kamp. Bij annulering daarna, zal het inschrijvingsgeld niet 
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terugbetaald worden. In alle gevallen neemt u zo snel mogelijk telefonisch of via mail contact 
op met Joke Devolder (gegevens onderaan dit document). 

Bij te weinig inschrijvingen, kan NeuzeNeuze vzw een kamp annuleren. Wij zorgen er in dat 
geval voor dat het volledige inschrijvingsgeld terugbetaald wordt. 

Een kamp kost € 27 per dag (tenzij anders vermeld). In de prijs zijn inbegrepen: activiteiten, 
materiaal, begeleiding, verzekering, accommodatie, fruit in de voormiddag, warm eten ’s 
middags, koek in de namiddag en water. De prijs van de opvang bedraagt een forfaitair 
bedrag van € 25 (voor kampen van 5 dagen). Indien u enkel ochtend- of avondopvang wil, 
dan kan u dit aanduiden op het inschrijvingsformulier. Hiervoor betaalt u de helft van het 
forfaitaire bedrag. Er kan enkel voor het volledige kamp opvang gevraagd worden; betalen 
per dag kan niet. In de opvang worden boterhammen of ontbijtgranen en een drankje 
voorzien. 

We vinden het belangrijk dat de kinderen de kampafspraken volgen. Respect voor anderen 
en het materiaal hoort daar ook bij. NeuzeNeuze vzw kan kinderen weigeren om aan een 
activiteit deel te nemen indien er ongepast gedrag gesteld wordt. De ouders zullen hiervan 
op de hoogte gebracht worden en in het slechtste geval zal de deelnemer het kamp dienen 
te verlaten. 

NeuzeNeuze vzw sluit een verzekering af voor lichamelijk ongevallen, burgerlijke 
aansprakelijkheid en rechtsbijstand voor elke deelnemer aan het kamp. Voor diefstal, schade 
of verlies van persoonlijke spullen is NeuzeNeuze vzw niet aansprakelijk. U kunt de 
verzekeringspolis bij ons opvragen. 

De persoonlijke gegevens over de kinderen worden door NeuzeNeuze vzw bijgehouden en 
dienen enkel voor intern gebruik. Als u niet wil dat foto’s van uw kind gebruikt worden voor 
website, folder of andere publiciteit van NeuzeNeuze vzw, dient u dit schriftelijk te melden. 

Wij zijn een erkende vereniging. De kampen voor kinderen van minder dan 12 jaar zijn 
fiscaal aftrekbaar. U ontvangt de fiscale attesten per e-mail. De meeste mutualiteiten steunen 
deelname aan kampen met een tegemoetkoming. Meer informatie hierover kan u vinden bij 
uw mutualiteit. 

Gelieve uw kind speelkledij aan te trekken. Aangezien er tijdens het kamp heel wat wordt 
geknutseld en geravot, kan de kledij van uw kind vuil worden. Bij regenweer of koud weer, 
brengt u best ook een jas mee. Bescherm uw kind voor de zon door het ’s morgens reeds in 
te smeren met zonnecrème. ’s Middags worden de kinderen opnieuw ingesmeerd met 
zonnecrème door ons voorzien. Indien uw kind specifieke zonnecrème nodig heeft, dan zorgt 
u hier zelf voor en laat u dit weten via het inschrijvingsformulier. U kan uw kind nog beter 
beschermen met een zonnehoed of -pet. Om het aantal verloren voorwerpen te beperken, 
kunt u best alles naamtekenen. 

Een NeuzeNeuzedag ziet er als volgt uit: 
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7:30 Opvang 
9:00 Einde opvang 

Aankomst andere kinderen 



 

  

Bij betaling van de kampprijs gaat u akkoord met het huishoudelijk reglement. 

Bij vragen of problemen kan u zich wenden tot Joke Devolder, Ter Vloet 55, 8750 Wingene, 
0472 57 36 53, welkom@neuze-neuze.be 
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9:15 Openingsmoment 
9:30 Start activiteit 1 
11:00 Pauze met fruit 
11:15 Vervolg activiteit 1 
12:00 Warm eten 
12:30 Vrij spel of rust in de snoezelruimte 
13:15 Openingsmoment 
13:30 Start activiteit 2 
14:15 Pauze met koek 
14:30 Vervolg activiteit 2 
16:00 Slotmoment 
16:30 Ophalen kinderen 
16:45 Start opvang 
18:00 Einde opvang 
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