Huishoudelijk Reglement
STICHTING KINDERVAKANTIEWERK MECHELEN
Inleiding:
Onderstaand reglement geldt voor de Stichting Kindervakantiewerk Mechelen. Het is opgesteld met
de bedoeling duidelijkheid te verschaffen over de werkwijze van de stichting en de (ongeschreven)
regels die er gelden.
Regeling van werkzaamheden binnen de organisatie:
1. Het organiserend comité dient te bestaan uit minimaal 10 personen. Het dagelijks bestuur
bestaat uit 4 personen te weten: de voorzitter, de vicevoorzitter, de penningmeester en de
secretaris. Het dagelijks bestuur neemt samen met het organiserend comité de besluiten.
2. Indien iemand van het organiserend comité buitengewone onkosten maakt voor de
Stichting, kunnen deze in overleg vergoed worden. Overleg dient plaats te vinden alvorens
de onkosten worden gemaakt. Overleg vindt plaats met de penningmeester en de voorzitter.
3. Punten die tijdens de vergaderingen worden besproken, dienen binnenshuis te blijven.
4. Op specifieke vragen van leiding, ouders of anderszins, niet onmiddellijk antwoord geven, dit
eerst met het dagelijks bestuur bespreken.
5. Er wordt door de secretaris voor de periode van drie opeenvolgende jaren subsidie
aangevraagd bij de gemeente Gulpen – Wittem.
6. Een keer per jaar, na de jaarafsluiting in januari, wordt de financiële administratie
gecontroleerd door 2 leden van het organiserend comité. Leden worden voor een periode
van 2 jaar benoemd, waarvan ieder jaar er 1 aftredend is. Leden van het dagelijks bestuur en
familie aanverwanten van de penningmeester mogen geen controle doen.
7. Een lid van het dagelijks bestuur heeft een zittingsperiode van 3 jaar, hierna kan hij / zij zich
herkiesbaar stellen of terugtreden als dagelijks bestuurslid. Leden van het dagelijks bestuur
worden bij meerderheid van stemmen voor een periode van 3 jaar benoemd.
8. Leden van het organiserend comité worden geacht mee te helpen als leider tijdens de
kindervakantiewerkweek, tenzij anders beslist in gezamenlijk overleg met het organiserend
comité
Kinderen:
9. Kinderen woonachtig in Mechelen, Wahlwiller, Partij-Wittem, Nijswiller en/of in Mechelen
de basisschool bezoeken mogen meedoen aan kindervakantiewerk.
10. Kinderen die nog niet op de basisschool zitten, maar wel het komende jaar heengaan worden
uitgesloten van deelname.
11. Ouders hebben de eindverantwoordelijkheid over hun kinderen.
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12. Aanwezige dagen.
Kinderen kunnen ook slechts een aaneengesloten deel van de Kindervakantieweek aanwezig
zijn als zij dat verkiezen. Als zij later toch besluiten om de gehele week aanwezig te zijn, is dat
geen probleem. Voor een aaneengesloten deelname die korter is dan het gehele programma
kan door het dagelijks bestuur in overleg met het organiserend comité het deelnamebedrag
worden verlaagd..
Leiding:
13. Bij deelname als leiding van kindervakantiewerk Mechelen is het verboden om tijdens de
week dingen met de kinderen te ondernemen die naar eigen inzicht voor de groep risico of
gevaar lopen.
14. Men dient zich als leiding strikt aan het opgestelde programma te houden en hier wordt dus
niet op eigen initiatief vanaf geweken.
15. Leiding jonger dan 16 jaar wordt altijd begeleid door een volwassene, tenzij anders beslist
door het organiserend comité.
16. Volwassen leiding heeft de eindverantwoording over jongere leiders binnen de groep.
17. Het aantal leiders per groep is vastgesteld op maximaal 1 leider per 3 kinderen, tenzij anders
beslist door het organiserend comité.
Weekprogramma:
18. Het is ten strengste verboden om tijdens het programma in de kindervakantiewerkweek
alcohol, drugs of andere verdovende middelen bij zich te hebben of te gebruiken.
19. Bij calamiteiten dienen een van de volgende personen aangesproken te worden:
Robbert Dautzenberg / Vera Colen / Rosanne Janssen
20. De slaapavond is alleen voor de kinderen uit groep 8 van de basisschool te Mechelen en
kinderen woonachtig in Mechelen, Wahlwiller, Partij-Wittem of Nijswiller in deze leeftijd die
elders onderwijs volgen. Deelname aan de slaapavond is alleen mogelijk na schriftelijke
toestemming van de ouders. Leiding die deelneemt aan de slaapavond wordt vastgesteld
door het dagelijks bestuur.
Toegang:
21. Stichting Kindervakantiewerk Mechelen is gerechtigd om zonder enige opgaaf van redenen
personen toegang tot het “kindervakantiewerk terrein” te ontzeggen. Met het
“kindervakantiewerk terrein” wordt bedoeld: de locatie(s) welke door kindervakantiewerk
Mechelen gedurende de voorbereidingen en tijdens de uitvoering en afsluiting worden
gebruikt, zijn gereserveerd of worden gehuurd.
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Aansprakelijkheid.
22. Het bestuur en de vrijwilligers zijn niet hoofdelijk aansprakelijk voor enigerlei geleden schade
welke is ontstaan gedurende de Kindervakantieweek. Voor de gevallen waarin volgens de
geldende rechtsnormen een beroep kan worden gedaan op de wettelijke aansprakelijkheid van
Stichting Kindervakantiewerk Mechelen, heeft de stichting een WA-verzekering waarmee,
volgens de daarin geldende polisvoorwaarden, een schadeclaim kan worden gehonoreerd

Overige:
23. Het reglement is tot stand gekomen door besluiten die in het verleden genomen zijn. Over
alles wat wij verder tegenkomen en wat niet in het reglement is vastgelegd, beslist het dagelijks
bestuur in overleg met het organiserend comité. Uitbreiding van het reglement is tevens
mogelijk.
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