
huishoudelijk reglement speelpleinwerking Speelabeke 
1 

 

Artikel 1 / Organisatie 
Speelpleinwerking Speelabeke wordt georganiseerd door het gemeentebestuur van Wachtebeke en werd 

opgericht in 1989. In die hoedanigheid wordt zij ook opgevolgd en ondersteund door de gemeentelijke 

jeugddienst. Praktische organisatie van de dagelijkse werking en de jaarwerking valt onder de bevoegdheid 

van de stuurgroep der animatoren en de Raad van Bestuur van de speelpleinwerking. 

 

Artikel 2 / Contactgegevens 
algemeen contact:    speelabeke@gmail.com    0484/54.22.86 

     www.speelabeke.net  

 

jeugddienst Wachtebeke:   jeugdconsulent Geoffrey Dehaen 

     jeugddienst@wachtebeke.be  09/337.77.42 

     Dr. Jules Persynplein 6, 9185 Wachtebeke  

 

stuurgroep / Raad van Bestuur:  voorzitter Michaël Kahya 

     kahya_michaël@hotmail.com  0488/80.06.50 

 

Artikel 3 / Locatie 
De speelpleinwerking gaat door in de gemeentelijke jeugdlokalen, Godshuisstraat 11b te 9185 Wachtebeke. 

 

Artikel 4 / Periodes 
Er is enkel speelpleinwerking op weekdagen tijdens de zomervakantie. De startdatum en einddatum, alsook 

mogelijke sluitingsdagen van elke speelpleinzomer zijn terug te vinden via de officiële kanalen van de 

speelpleinwerking, de speelpleinsite, de gemeentelijke site of de gemeentelijke zomerfolder.  

Vaste sluitingsdagen zijn 21 juli en 15 augustus. 

Een speelpleinnamiddag is standaard van 13.00u tot 17.30u. 

 

Artikel 5 / Dagindeling 
13.00u – 13.30u onthaal kinderen en inschrijven 

13.30u – 13.45u beginanimatie + verdelen in groepen 

13.45u – 15.30u  geleide activiteiten in leeftijdsgroepen 

15.30u – 15.45u  vieruurtje 

15.45u – 17.15u keuzeactiviteiten of vrij spel 

17.15u – 17.30u eindanimatie 

17.30u – 17.45u uitschrijven 

Graag vragen wij uitdrukkelijk om de hoofdleiding tijdig te verwittigen indien u uw kind vroeger wil ophalen. 

 

 

 

    Huishoudelijk reglement  

    Speelpleinwerking Speelabeke 
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Artikel 6 / Leeftijdsgroepen 
Alle kinderen zijn welkom op het speelplein vanaf het jaar waarin ze 5 worden tot het jaar waarin ze 14 

worden. Wij gaan er wel van uit dat kinderen zindelijk naar het speelplein komen. Buiten deze leeftijdsgrenzen 

is het kind ook niet verzekerd. De kinderen worden naargelang hun geboortejaar ingedeeld in deze 3 

leeftijdsgroepen: 

Kapoentjes  5 tot 7 jaar 

Sloebers   8 tot 11 jaar 

Kibbers   12 tot 14 jaar 

Jongeren zijn in het jaar waarin ze 15 worden altijd welkom als beginnende animator op het speelplein. 

 

Artikel 7 / Tarieven 
Een speelpleinnamiddag kost 2,5 euro. Die prijs wordt cash betaald bij inschrijving. Er is ook de mogelijkheid 

om beurtenkaarten te kopen. Een beurtenkaart kost 25 euro voor 11 speelpleindagen (1 gratis dag dus). Alle 

beurtenkaarten worden bijgehouden op het speelplein zelf en worden afgestempeld tijdens het inschrijven. In 

de inschrijvingsprijs zit het vieruurtje en de verzekering inbegrepen.  

Voor kinderen die doorschuiven vanuit het Zomerhuis of BKO Het Meykevertje gebeurt de betaling normaliter 

ook tijdens het inschrijven. Voor ouders waarbij het ’s middags niet lukt te betalen, kan een uitzondering 

gemaakt worden: zij betalen dan bij het uitschrijven. 

Voor speciale activiteiten geldt een aparte inschrijvingsprijs. Dit is afhankelijk van de activiteit en gebeurt altijd 

vooraf. Combinaties met een speelpleinnamiddag zijn uiteraard mogelijk. 

 

Artikel 8 / Speelaanbod 
Speelabeke kiest ervoor om een gesloten en open speelaanbod te combineren. De activiteiten vóór het 

vieruurtje zijn geleide spelletjes in leeftijdsgroepen. Dit varieert van kleinere kringspelen tot grote groepsspelen. 

Kinderen worden aangespoord, maar nooit verplicht om mee te spelen. Na het vieruurtje worden er 

keuzeactiviteiten aangeboden. Kinderen zijn vrij om te kiezen waar ze bij aansluiten of mogen zelfs vrij spelen. 

Er zijn altijd animatoren aanwezig om alles te begeleiden of een oogje in het zeil te houden. Voor de Kibbers 

is er een speelaanbod op maat van tieners. 

Tot het aanbod behoren o.a.: sport, knutselen, dansen, gezelschapsspelen, kringspelen, grote spelen, 

bouwspelen, waterspelen, vuile spelen, verkleedkledij, rollend materiaal,  

 

Artikel 9 / Inschrijven en uitschrijven 
Ouders, familie of voogd kunnen hun kinderen op het speelplein laten inschrijven tussen 13.00u en 13.30u. 

Inschrijven gebeurt volgens de volgende stappen: aanmelden bij de hoofdleiding, betalen en noteren van de 

naam op de inschrijvingslijst. Pas wanneer deze stappen doorlopen zijn, kan het kind gaan spelen. Aan de 

inschrijvingstafel is altijd de hoofdleiding van die dag aanwezig met enkele animatoren. Uitzonderlijk kunnen 

kinderen later dan 13.30u aansluiten. Er moet dus niet op voorhand ingeschreven worden. 

Kinderen die voor de eerste keer in een speelpleinzomer naar het speelplein komen, dienen een individuele 

fiche met persoonlijke en medische gegevens in te vullen, of de fiche van voorgaande jaren updaten met 

eventuele nieuwe gegevens. 

 

Vanaf 17.30u start het uitschrijven. Kinderen waarvan de ouders, familie of voogd op hen wacht kunnen het 

terrein verlaten nadat hun naam doorstreept is op de inschrijvingslijst. Vanaf dan vervalt de 

verantwoordelijkheid van het speelplein. Kinderen wiens ouders, familie of voogd nog niet gearriveerd is, 

blijven op het speelplein tot 17.45u. Daarna worden de kinderen naar de buitenschoolse kinderopvang 

gebracht, indien zij zijn ingeschreven in het systeem daar. Oudere kinderen die alleen naar huis mogen gaan, 

doen dit enkel nadat de hoofdleiding op de hoogte is gesteld door hen of de ouders. Indien kinderen niet 

afgehaald mogen worden door bepaalde personen, moet dit ook expliciet worden gemeld aan de 

hoofdleiding.  
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Artikel 10 / Begeleiding en animatoren 
Coördinatie en begeleiding van de volledige speelpleinzomer wordt gedragen door vrijwilligers. Zij worden 

regelmatig bewust gemaakt van hun taken, rechten en plichten, en verantwoordelijkheden inzake het omgaan 

met kinderen. Speelabeke beroept zich echter op het feit dat veel van de vrijwilligers geen professionelen zijn. 

De dagelijkse werking wordt gedragen door een hoofdleiding, een assistent-hoofdleiding, en gemiddeld zo’n 

8-11 animatoren per dag. Wij proberen de aanwezigheid van 1 animator per 8-10 kinderen te garanderen. 

Voor elke leeftijdsgroep en elke activiteit is er begeleiding. Indien niet, gaat deze activiteit niet door. 

Wij vragen uitdrukkelijk aan ouders of familie om, in het geval van een klacht of probleem, hiervoor de 

verantwoordelijke hoofdleiding aan te spreken, en geen andere animatoren. 

 

Alle animatoren worden aangespoord om het officieel attest van ‘animator in het jeugdwerk’, uitgereikt door 

de Vlaamse Overheid te behalen via een vormingscursus, een stage en een evaluatiemoment. Dit wordt wel 

niet verplicht. Elke hoofdleiding heeft minstens het animatorattest of 4 jaar ervaring in het speelplein. Ook zij 

worden aangespoord het officieel attest ‘hoofdanimator in het jeugdwerk’ te behalen. Zodoende is er op elke 

speelpleindag dus altijd minstens één animator aanwezig die het animatorattest behaald heeft. 

 

Artikel 11 / Verplaatsing en uitstappen 
Op vooraf aangekondigde dagen kan de locatie verlaten worden voor een bosspel of een stadsspel. Dit is 

eerder ongebruikelijk bij de jongste groep. Het speelplein probeert dit telkens aan het begin van de week mee 

te delen, maar dit is geen garantie. Later aansluiten of vroeger ophalen op deze dagen kan problematisch 

zijn. Ook voor deze verplaatsingen zijn de kinderen verzekerd.  

Uitstappen worden voldoende op voorhand gecommuniceerd en hiervoor moet op voorhand ingeschreven 

worden. Op die dagen is het speelplein niet open zoals op een gewone speelpleindag. 

 

Artikel 12 / Verzekering 
Alle kinderen en animatoren zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid, tenzij 

er sprake is van een grove fout, een herhaaldelijk kleine fout, opzettelijkheid of bedrog. Deze verzekering geldt 

voor alle activiteiten, ook voor verplaatsingen en uitstappen. Voor verplaatsing naar het speelplein en terug 

naar huis zijn kinderen niet verzekerd. Speelabeke is ook niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van 

persoonlijk materiaal van kinderen.  

 

Artikel 13 / Inclusie en toegankelijkheid 
Speelabeke streeft ernaar een inclusieve werking te zijn. Dat houdt in dat elk kind en elke animator welkom is, 

ongeacht de leeftijd, geslacht, gender, ras of geslacht. Voor personen met een fysieke of mentale beperking 

proberen wij onze activiteiten aan te passen. Het argument dat dit slechts een klein aandeel is van het totale 

aantal kinderen, is voor ons geen reden om hier niet op in te zetten. Geregeld worden animatoren 

aangespoord om hier een speciale vorming voor te volgen.  

Heeft uw kind een fysieke of mentale beperking en wilt u het inschrijven op het speelplein? Wij horen graag 

hoe de beperking zich precies uit, zodat we gepast kunnen inspelen op de situatie. Speelabeke staat altijd 

open voor feedback en hoe we nog meer kunnen tegemoetkomen aan speciale noden van kinderen. 

 

Artikel 14 / EHBO en ongevallen 
Bij niet-ernstige ongevallen wordt het kind verzorgd op het speelplein zelf. Er is altijd een EHBO-koffer 

aanwezig op de locatie. Ook op verplaatsingen zijn mini-EHBO-kits aanwezig. 

Bij iets ernstigere gevallen worden altijd eerst de ouders van het kind telefonisch gecontacteerd. Gezamenlijk 

wordt dan beslist om het kind eventueel naar de dichtstbijzijnde dokter of de huisdokter te brengen. Dit kan 

door de ouders zelf gebeuren of door de verantwoordelijke hoofdleiding.  
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Bij heel ernstige ongevallen wordt contact opgenomen met de centrale van de nooddienst. Ook hier worden 

de ouders gecontacteerd. 

Indien de ouders niet gecontacteerd kunnen worden, handelt het speelplein in het belang van het kind.  

Lichamelijke ongevallen vallen onder de verzekering die het speelplein afsluit bij de verzekeraar. Gedane 

kosten door de ouders worden dan ook terugbetaald. Kosten die het speelplein maakt in geval van ongeval, 

worden terugbetaald door de ouders aan het speelplein. Ouders kunnen deze terugvorderen van de 

verzekeraar. Het speelplein stelt hiervoor de nodige formulieren ter beschikking. 

 

Artikel 15 / Geval van ziekte en medicatie 
Het speelplein vraagt uitdrukkelijk aan alle ouders om hun kind niet ziek naar het speelplein te laten komen. 

Dit omwille van de mogelijke besmetting van andere kinderen. Indien een kind ziekvalt tijdens de speelpleindag 

wordt er telefonisch contact gemaakt met de ouders. Tenzij er geen andere mogelijkheid is, zal altijd aan de 

ouders gevraagd worden het kind op te halen. Bij niet bereikbaarheid van de ouders kiest het speelplein de 

beste oplossing. Speelabeke probeert altijd om medische kosten te vermijden, maar eventuele gedane kosten 

die het speelplein moet maken omwille van ziekte van het kind, worden doorgestort naar de ouders. Enkel bij 

ongevallen kan de verzekering tussenkomen. 

 

Het speelplein is niet bij machte om medicatie toe te dienen, enkel indien dit is op medisch voorschrift van de 

dokter. Deze kan ook bewaard worden op het speelplein. Gelieve zeker en vast de verantwoordelijke 

hoofdleiding te verwittigen en ook de nodige medische gegevens te noteren op de verpakking van de 

medicatie. 

 

Artikel 16 / Kledij op het speelplein 
Het speelplein is een plek om te spelen. Dat is moeilijker met zondagse kledij. Als ouder doe je daarom best 

je kinderen gemakkelijke speelkledij aan. Kleren kunnen vuil en nat worden bij speelpleinactiviteiten. Bij regen 

of zon zijn de gepaste kledingstukken ook aan te raden (regenkledij, hoofdbescherming, …). Reservekledij is 

aanwezig op het speelplein, maar deze proberen wij niet te gebruiken. Deze worden enkel gebruikt in 

uitzonderlijke gevallen (ongelukjes met de kleinere kinderen).  

 

Artikel 17 / Persoonlijk materiaal 
Het is aangeraden persoonlijk materiaal te handtekenen. Voor kledij, tasjes en rugzakjes heeft het speelplein 

karren per leeftijdsgroep. Verder is het niet de bedoeling dat kinderen persoonlijk materiaal meenemen. Snacks 

zoals chips en snoep worden best thuisgelaten. Indien deze opgemerkt worden op het speelplein, worden deze 

afgenomen en bewaard tot het eind van de dag. Waardevol materiaal wordt ook best thuisgelaten. Er is wel 

de mogelijkheid om persoonlijk materiaal veilig te bewaren in speciale dozen in het leidingslokaal, wederom 

tot het eind van de dag. Het bijhebben van gsm’s wordt getolereerd, maar gebruik ervan wordt niet 

geapprecieerd. Dit is heel storend voor de activiteit.  

Alle persoonlijk materiaal is ook niet verzekerd. Speelabeke is niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal 

van persoonlijk materiaal van kinderen.  

Verloren voorwerpen worden geregeld uitgestald. Na de speelpleinzomer worden deze bewaard tot het eind 

van het kalenderjaar. Ze kunnen opgehaald worden op de jeugddienst. 

 

Artikel 18 / Privacywetgeving  
Met als doel speelpleinpromo voor de speelpleinwerking worden er vaak foto’s genomen van 

speelpleinactiviteiten. Zij kunnen dus ook gebruikt worden voor promo op alle mogelijke sociale kanalen. 

Indien u niet wenst dat uw kind herkenbaar is op een foto, mag u dit altijd uitdrukkelijk melden aan de 

verantwoordelijken.  

Het speelplein gaat ook vertrouwelijk om met persoonlijke gegevens en gevoelige informatie. Volgens de 

nieuwe privacywetgeving van 2017 dient het speelplein ouders altijd te informeren waarvoor en hoelang zij 

deze gegevens gebruikt. De medische gegevens van op de persoonlijke fiches van kinderen worden enkel 
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gebruikt voor medische doeleinden. Sommige van de informatie is zelfs van die aard dat het speelplein en 

haar animatoren gebonden zijn tot geheimhoudingsplicht (art. 458 van het Strafwetboek). 

 

Artikel 19 / Roken, drank en drugs op het speelplein 
Vanzelfsprekend zijn bovenstaande drie niet toegestaan op de volledige speelpleinlocatie (gebouwen én 

terreinen). Hieronder verstaan wij: sigaretten, sigaren, elektronische sigaretten, vapers, bieren, breezers, sterke 

dranken, softdrugs en harddrugs. In het onwaarschijnlijke geval dat een kind toch wordt betrapt op roken, 

drinken of zelfs drugs, wordt hij of zij onmiddellijk verwijderd van de activiteit en onder toezicht van de 

verantwoordelijke hoofdleiding geplaatst. De ouders worden verwittigd en het kind wordt verplicht het 

speelplein te verlaten. Bij een herhaaldelijke of zware inbreuk kan hem of haar zelfs de toegang tot het 

speelplein ontzegd worden. Dit tijdelijk of zelfs definitief.  

Ook voor animatoren geldt een verbod op roken, drinken, en het gebruiken van drugs tijdens alle 

speelpleinactiviteiten of in het bijzijn van kinderen. Roken is slechts toegestaan voor en na de speelpleinuren, 

het nuttigen van enkele glazen alcohol met mate is pas toegestaan aan het einde van de dag. Het gebruik van 

drugs is ten aller tijde verboden op het speelplein. Ook voor animatoren volgen straffen bij inbreuk op deze 

verboden. 

 

Artikel 20 / Gedrag op het speelplein 
Er wordt gevraagd om respect te tonen voor de speelpleinwerking en haar animatoren. Zij zetten zich vrijwillig 

in om alles in goede banen te leiden. Respect voor het materiaal en terrein is evenzeer belangrijk.  

Op het speelplein gelden algemene maar ook specifieke gedragsregels. Zij worden door stuurgroep en Raad 

van Bestuur verder bepaald en worden gecommuniceerd op het speelplein.  

Kinderen die de speelpleinwerking verstoren of ongepast gedrag vertonen, worden hier altijd eerst op 

aangesproken door de animatoren of hoofdverantwoordelijke. Een gepaste sanctie (eerder klein) zal genomen 

worden. Bij herhaaldelijk of zwaar ongepast gedrag kan besloten worden door de verantwoordelijke 

hoofdleiding om het kind de toegang tot het speelplein te weigeren voor een bepaalde duur. Dit kan nadien 

altijd bevestigd of tegengesproken worden door de Raad van Bestuur.  

Wanneer wordt vastgesteld dat kinderen opzettelijk schade veroorzaken, kunnen de kosten voor de gedane 

schade worden doorgestuurd naar de ouders van het kind. Dit valt niet onder de verzekering van het speelplein. 

 

Artikel 21 / Klachten, vragen en opmerkingen 
Dit huishoudelijk reglement is altijd ter beschikking voor inzage op het speelplein. Het is ook in te zien of op 

te vragen op de gemeentelijke jeugddienst.  

Ouders verklaren zich automatisch akkoord met het reglement door hun kinderen in te schrijven op het 

speelplein. Hebben zij toch vragen of problemen met regels of afspraken in het reglement, zijn zij altijd vrij om 

deze aan te kaarten met de gemeentelijke jeugddienst.  

Klachten, opmerkingen of vragen over de algemene speelpleinwerking worden liefst rechtstreeks met de 

speelpleinverantwoordelijken besproken, en niet met animatoren of andere vrijwilligers. 

Contactgegevens van de gemeentelijke jeugddienst: 

 

jeugddienst Wachtebeke:  jeugdconsulent Geoffrey Dehaen 

     jeugddienst@wachtebeke.be 09/337.77.42 

     Dr. Jules Persynplein 6, 9185 Wachtebeke  

 

Het huishoudelijk reglement werd goedgekeurd/afgekeurd (schrappen wat past) door de gemeenteraad van 

Wachtebeke op ../../…. (aanvullen wat past). 
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