
Algemene Voorwaarden 2022 - 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 ziet er als volgend uit:  

Voorzitters Zie website 

Bestuur Zie website 

Locatie 

Onze bouwlocatie is gelegen op het voormalige OSC-terrein te Oosterhout. Adres: 

Oosterhoutse straat 30, 6678PC Oosterhout.  

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, Nijmegen-

Noord en omgeving geheel georganiseerd door vrijwilligers, in de leeftijd van 16 t/m 25 jaar’.  

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@kvd-

oosterhout.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; 
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▪ 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.  


