Algemene Voorwaarden 2018 - Stichting Kindervakantiedorp Oosterhout
Over de stichting…
Stichting Kindervakantiedorp Oosterhout is een non-profit organisatie opgericht in 1985. De
afgelopen 32 jaar organiseert de stichting een onvergetelijke week voor kinderen van 4 tot 12
jaar, in de laatste week van de zomervakantie. De activiteiten die georganiseerd worden
bestaan onder andere uit hutten bouwen, knutselen, workshops, sport- en spelactiviteiten,
een overnachting voor de oudere groep en een dagje uit. De week wordt afgesloten met een
feestavond voor kinderen, ouders, familieleden, sponsoren en dorpsgenoten.
Bestuur organogram
Het bestuur organogram voor Kindervakantiedorp 2018 ziet er als volgend uit:
Voorzitters

Hielke Spaan en Leonie van Sas

Penningmeester

Sven Venhovens

Webmaster

Jur Braam

Overige
bestuursleden:

Bas Knipping, India Hendriks, Isa Zeestraten, Jeroen Wiltink, Jochem
Gerdsen, Jurre Wooning, Leroy Vlug, Maaike Vens, Mees Mulders,
Menno van der Linden, Simone Jansen, Sophie Bremer, Stefan
Wiltink, Stijn Mulders en Su-Sannah Veens.

Doelgroep
Aan Kindervakantiedorp 2018 mogen alle kinderen deelnemen die in het schooljaar 20182019 op de basisschool zitten (groep 1 t/m 8) of de kinderen die vóór 1 oktober 2018 vier
jaar zijn geworden. Wanneer je na de zomervakantie naar de eerste klas gaat, mag je dat
jaar nog één jaar mee doen. Alle kinderen uit dorpen en scholen in de omgeving van
Oosterhout zijn meer dan welkom.
Locatie
Onze bouwlocatie is gelegen op het voormalige OSC-terrein te Oosterhout. Adres:
Oosterhoutsestraat 30, 6678PC Oosterhout.
Het postadres van Stichting Kindervakantiedorp Oosterhout is: De Kempenbongerd 5, 6678BX
Oosterhout.
Periode
Kindervakantiedorp 2018 wordt gehouden in de week van maandag 13 t/m vrijdag 17
augustus 2018.

Visie/doelstellingen
De doelstelling van Stichting Kindervakantiedorp Oosterhout luidt als volgend:
‘Het organiseren van een onvergetelijke week tijdens de laatste week van de zomervakantie
voor kinderen van basisschoolleeftijd (groep 1 t/m 8) uit Oosterhout, Slijk-Ewijk, NijmegenNoord en omgeving geheel georganiseerd door vrijwilligers, in de leeftijd van 16 t/m 25 jaar’.
Groepsindeling
De kinderen worden in drie groepen ingedeeld. De indeling van de groepen is als volgend:
▪
▪
▪

Kinderen die aankomend schooljaar (2018-2019) in groep 1, 2 en 3 zitten worden
geplaatst in de jongerengroep.
Kinderen die aankomend schooljaar (2018-2019) in groep 4 en 5 zitten worden
geplaatst in de middengroep.
Kinderen die aankomend schooljaar (2018-2019) in groep 6, 7 en 8 zitten of naar de
1e klas gaan worden geplaatst in de ouderengroep.

De kinderen in de jongeren- en middengroep volgen gedurende de week hoofdzakelijk
hetzelfde programma. De kinderen in de ouderengroep hebben hun eigen programma.
Belangrijke mededeling: op maandag en dinsdag staat het bouwen van de hutten op het
programma en delen de kinderen zelf hun groepen in. Het bestuur wenst hier bewust geen
invloed op uit te oefenen.
Inschrijving en betaling
De inschrijving vindt uitsluitend plaats via de website https://opgevenvoor.kvdoosterhout.nl/. Online inschrijven is mogelijk vanaf zondag 1 april 2018. De kosten voor een
weekkaart bedragen €35,- per kind. Het is ook mogelijk om dagkaarten te kopen. Hiervoor
gelden de volgende bedragen: een dagkaart voor een halve dag bedraagt €7,- en dagkaart
voor een hele dag bedraagt €10,-.
In tegenstelling tot voorgaande jaren is een kopie van de zorgpas van uw kind niet meer
nodig. Met de inschrijving verklaart u tevens akkoord te gaan met onze Algemene
Voorwaarden.
U kunt ook dit jaar weer op twee avonden betalen. De betaalavonden vinden plaats in
Dorpshuis ‘de Schakel’ te Oosterhout (De Honsvoet 2, 6678 BT) op de volgende data:
woensdagavond 9 mei van 19:00 u tot 21:00 uur en woensdagavond 6 juni van 19:00 u tot
21:00 uur.
Allergieën/medicatie/overige opmerkingen
Heeft uw kind allergieën of zijn er andere ‘bijzonderheden’ waar wij rekening mee moeten
houden? Geef dit dan tijdig door! U krijgt de mogelijkheid om bij de inschrijving bij het vakje
‘opmerkingen’ eventuele allergieën of andere belangrijke informatie door te geven.

Annulering
Annuleren van de inschrijving kan tot uiterlijk 2 juli 2018. Stonering van uw inschrijfgeld is na
deze datum niet meer mogelijk. Let op: dag- en weekkaarten mogen niet worden
doorverkocht en zijn naamsgebonden. Indien uw kind toch niet in de gelegenheid is om deel
te nemen aan Kindervakantiedorp 2018, worden de kinderen volgens de gehanteerde
wachtlijst door het bestuur benaderd.
Wijziging gegevens
Wijziging van uw persoonlijke gegevens kunt u doorgeven via ons e-mailadres: info@kvdoosterhout.nl
Omgangsvormen: houding en gedrag
De kinderen die deelnemen aan Kindervakantiedorp 2018 dienen zich beleeft en correct te
gedragen. Wanneer een deelnemer van het Kindervakantiedorp Oosterhout zich niet volgens
de regels gedraagt, krijgt de deelnemer een officiële waarschuwing van de organisatie. Na
twee officiële waarschuwingen volgt er definitieve uitsluiting van verdere deelname aan
Kindervakantiedorp 2018. De ouders/verzorgers worden dan verzocht om het kind op te
halen.
Aansprakelijkheid
Deelname aan Kindervakantiedorp Oosterhout geschiet geheel op eigen risico. De organisatie
van Stichting Kindervakantiedorp Oosterhout kan niet aansprakelijk gesteld worden voor
vernieling, beschadiging of vermissing van (persoonlijke) eigendommen van deelnemers voor,
tijdens of na de activiteiten.
Schade
Indien deelnemers schade toebrengen aan eigendommen van Stichting Kindervakantiedorp
Oosterhout of aan mensen en/of organisaties die door Stichting Kindervakantiedorp
Oosterhout worden ingezet, zal de stichting de schade, indien noodzakelijk, verhalen op de
veroorzaker van deze schade, of zijn/haar ouders/verzorgers.
Beeldmateriaal
Stichting Kindervakantiedorp Oosterhout behoudt zich het recht voor foto’s en opnamen te
maken van deelnemers en vrijwilligers, tijdens, maar ook voor- en na het Kindervakantiedorp
en deze te gebruiken voor promotionele doeleinden (website en Social Media).
Afgelasting
Het programma wordt afgelast wanneer het weer te slecht is voor de geplande activiteiten.
Bij een regenbui tussendoor gaat het programma door, mogelijk in aangepaste vorm.

Regels en Veiligheid
Gedurende de week is er een bemande EHBO-post aanwezig.
Risico beperkende maatregelen:
▪

▪
▪
▪
▪

Slippers, sandalen en Crocs zijn niet toegestaan. Alleen stevige, gesloten schoenen zijn
toegestaan. Daarnaast mogen de kinderen niet op blote voeten lopen, vanwege
losliggende spijkers;
Ouders/verzorgers zorgen ervoor dat de kinderen ‘s morgens ingesmeerd zijn tegen
de zon;
Kinderen mogen het bouwterrein niet verlaten zonder toestemming van het bestuur;
Het bouwterrein mag niet worden betreden buiten de openingstijden (enkel alleen
tussen 9.00 – 16.00 uur);
Kinderen mogen niet door ouders/verzorgers, zonder kennisgeving aan het bestuur,
gedurende het programma worden gehaald.

