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1. Algemene voorwaarden activiteiten sportdienst 
 

ORGANISATIE 

De organisatie is in handen van het gemeentebestuur van Koksijde, vertegenwoordigd door Marc Vanden 
Bussche, burgemeester en Joeri Stekelorum, algemeen directeur. Beslissingen worden genomen door het 
college van burgemeester en schepenen. 
Contact: 058 53 20 01 of 0491 35 63 10 

 

LOCATIE 
Sportdienst Koksijde, Hazebeekstraat 11, 8670 Oostduinkerke 
 

 

I. Voorwaarden betreffende sportkampen 
 
INSCHRIJVEN EN VOORWAARDEN TOT DEELNAME 

 

Inschrijven gebeurt via www.koksijde.be/sportkampen. 
 

Inschrijven kan enkel voor een volledig kamp, niet voor losse of halve dagen. Bij inschrijving moet er direct 
betaald worden. Hou dus je bankkaart en kaartlezer bij de hand. 

Alle kinderen moeten voldoen aan de specifieke leeftijdsvoorwaarden per kamp. Wie een foutieve 
geboortedatum opgeeft met de bedoeling onrechtmatig aan een bepaald kamp te kunnen deelnemen, wordt 
na controle onherroepelijk van elk kamp uitgesloten, zonder terugbetaling. 

Aan kampen met wateractiviteiten kunnen enkel kinderen vanaf het 3e leerjaar deelnemen en is het vooraf 
voorleggen van een zwembrevet van minstens 50 meter verplicht. 

Kinderen moeten naar elk sportkamp schoenen meebrengen die proper zijn en geen strepen nalaten op de 
sportvloer. Daarnaast heeft elk kind ook gemakkelijke schoenen nodig voor buitenactiviteiten. Wie deelneemt 
aan wateractiviteiten moet ook hiervoor verplicht schoenen dragen. 

Kinderen moeten zindelijk zijn. Zieke kinderen worden niet opgevangen. Als een kind speciale aandacht  nodig 
heeft en/of een beperking, moet dit op voorhand besproken worden met de sportdienst. Ouders hebben een 
meldingsplicht. 

http://www.koksijde.be/sportkampen.
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ANNULATIE 
 

Annulatie bij ziekte: met een geldig doktersattest kan het volledig inschrijvingsbedrag terugbetaald worden. 

Alle andere uitzonderlijke aanvragen over terugbetaling worden beslecht door de sportdienst. 

UURREGELING SPORTKAMPEN 

Een sportkamp start stipt om 9 uur en eindigt om 16 uur. Gratis vooropvang in de sporthal zelf kan vanaf 8 uur 
en tot 16.30 uur. 

Kinderen lagere school: 
Wie vroeger dan 8 uur opvang nodig heeft, moet naar de Buitenschoolse Kinderopvang De Speelplekke. Ten 
laatste om 8.50 uur worden kinderen vanuit de BKO onder begeleiding naar het sportkamp gebracht. Wie in 
de namiddag niet opgehaald wordt tegen 16.30 uur, wordt door de sportdienst naar de Buitenschoolse 
Kinderopvang De Speelplekke gebracht. De opvang voor 8 uur en vanaf 16.30 uur is betalend en wordt geregeld 
via de BKO. 

 

Kleuters: aangezien de kleuterkampen plaatsvinden in de sporthal van Koksijde, is er geen opvang via de 
Buitenschoolse Kinderopvang (Oostduinkerke) mogelijk. 

 
PRIJS 

Een kamp kost standaard 12 euro per dag. Uitzondering: er zijn enkele kampen waarbij er samenwerking is 
met externe organisaties die omwille van de specifieke inhoud een hogere kostprijs hebben. Skatekamp met 
vzw Kapow is daar een voorbeeld van. In de prijs inbegrepen: alle sportactiviteiten, gebruik sportmateriaal, 
verzekering, vervoer van en naar de activiteiten tijdens het sportkamp, 1 drankje en 1 koek per kind per dag. 

Een fiscaal attest wordt bezorgd tegen eind januari van het volgende kalenderjaar. 
 

VERMINDERD TARIEF 

Het Sociaal Huis Koksijde behandelt alle aanvragen voor verminderd tarief. Neem zelf contact op met het 
Sociaal Huis om uw aanvraag in te dienen. 

 

VERZEKERING 

Het Gemeentebestuur Koksijde sluit een verzekeringspolis af voor de ingeschreven kinderen en de begeleiding, 
voor lichamelijke ongevallen en voor burgerlijke aansprakelijkheid. 

Als kinderen schade aanrichten, kunnen de kosten via de ouders terug worden gevorderd. 
 

PROGRAMMA 

Voor elk sportkamp wordt vooraf een programma opgesteld, volgens het kampthema. De sportdienst behoudt 
het recht om naargelang weersomstandigheden of andere onvoorziene omstandigheden het programma te 
wijzigen. 

GEDRAGSCODE 
 

Kinderen nemen actief deel aan de aangeboden activiteiten. Pesten, onhandelbaar of ongepast gedrag 
tolereert de sportdienst niet. De kinderen moeten de richtlijnen van de monitoren opvolgen. Ongewenst 
gedrag kan uitsluiting van het sportkamp tot gevolg hebben, zonder terugbetaling van het inschrijvingsgeld. 
Zich onttrekken aan het gezag kan ook leiden tot uitsluiting. Sportieve of comfortabele kledij dragen is een 
must. 

De sportdienst behoudt het recht om kinderen te weigeren (voor of na inschrijving) die de goede werking van 
het sportkamp in het gedrang brengen. Bij problemen licht de sportdienst de ouders in en wordt gezocht naar 
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een oplossing. 
 

NIET MEE TE BRENGEN NAAR SPORTKAMPEN… 
 

Multimedia, juwelen, speelgoed en snoep horen niet thuis op een sportkamp. 
 

ACHTERGEBLEVEN KLEREN OF ZAKJES 
 

Blijven tot 2 maanden na het sportkamp op de sportdienst, Hazebeekstraat 11, 8670 Oostduinkerke. 
 
FOTO’S  

 
Tijdens de sportkampen neemt de sportdienst foto’s van de kinderen, voor folders of de website. Als u dat 
niet wenst, verwittig dan de verantwoordelijke. 

 
 

II. Voorwaarden betreffende sportlessen 
 
INSCHRIJVEN EN VOORWAARDEN TOT DEELNAME 

 

Inschrijven gebeurt via de webshop van Koksijde: www.koksijde.be/webshop. Deelnemers moeten voldoen aan 
de leeftijdsvoorwaarden die per activiteit bepaald zijn. Deelnemers moeten medisch geschikt zijn voor de 
activiteiten waarvoor ze zich inschrijven en zijn daar zelf verantwoordelijk voor. 

 

ANNULATIE 
 

Annulatie bij ziekte: met een geldig doktersattest kan het volledig inschrijvingsbedrag terugbetaald worden. 
Alle andere uitzonderlijke aanvragen over terugbetaling worden beslecht door de sportdienst. 

 
PRIJS 

De kostprijs is afhankelijk van de soort activiteit.  De prijs wordt steeds vermeld op de webshop. In de prijs 
inbegrepen: sportactiviteit, gebruik sportmateriaal en verzekering lichamelijke ongevallen.   

 

VERMINDERD TARIEF 

Het Sociaal Huis Koksijde behandelt alle aanvragen voor verminderd tarief. Neem zelf contact op met het 
Sociaal Huis om uw aanvraag in te dienen. 

 

VERZEKERING 

Het Gemeentebestuur Koksijde sluit een verzekeringspolis af voor de deelnemers voor lichamelijke ongevallen. 
De voorwaarden van de verzekeringspolis kunnen bij de sportdienst opgevraagd worden. 

Als deelnemers schade aanrichten, kunnen de kosten terug worden gevorderd. 
 

GEDRAGSCODE 
 

Deelnemers nemen actief deel aan de aangeboden activiteiten. Ongewenst gedrag kan uitsluiting van de 
activiteit tot gevolg hebben, zonder terugbetaling van het inschrijvingsgeld. Sportieve of comfortabele kledij 
dragen is een must. 

 

WAARDEVOLLE VOORWERPEN 
 

Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn waardevolle voorwerpen.  De sportdienst kan niet 
verantwoordelijk gesteld worden in geval van diefstal. 

 

http://www.koksijde.be/webshop
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VERLOREN VOORWERPEN 
 

Blijven tot 2 maanden na de activiteit op de sportdienst, Hazebeekstraat 11, 8670 Oostduinkerke. 
 
FOTO’S  

 
Tijdens sommige activiteiten neemt de sportdienst foto’s van deelnemers, voor folders of de website. Als u 
dat niet wenst, verwittig dan de verantwoordelijke. 

 

2. Algemene voorwaarden activiteiten jeugddienst 
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE SPEELPLEINWERKING  
 

Pasen: 0494/53.28.62, locatie: Noordduinen, Helvetiastraat 47, Koksijde dorp 
 
Zomer 0494/53.28.62, locatie:  
 

5,5 j. tot 11 j.  
1) Noordduinen, Helvetiastraat 47, Koksijde dorp  
2) GBS Koksijde, Abdijstraat (KOK) 101, 8670 Koksijde 

 
12+ 

3) JOC ‘De Pit’, Kursaallaan 28, 8670 Koksijde-Bad 
 
VOORWAARDEN TOT DEELNAME (LEEFTIJD PASEN ≠ ZOMER) 
 

Pasen: lagereschoolkinderen van het eerste t.e.m. het zesde leerjaar. 
Zomer: Kinderen van 5,5 tot 11 jaar zijn dit jaar welkom in de Noordduinen en op de GBS. 
 
Kinderen moeten zindelijk zijn.  
Zieke kinderen vangt ‘De Speelveugel niet op!  
Vooraf inschrijven is verplicht.  
 
INSHCRIJVEN: 
Dit jaar kan je jouw kind inschrijven voor de speelpleinwerking op twee locaties.  
Namelijk de Noordduinen en GBS Koksijde. Beide locaties worden op dezelfde manier georganiseerd en zorgen voor 
evenveel speelplezier! De opsplitsing komt er door de opgelegde contactbubbels van maximum 50 personen (incl. 
begeleiding). Op die manier kunnen we voldoende plaatsen aanbieden. Je kan zelf de locatie kiezen, maar het is ten 
sterkste aangeraden om zoveel mogelijk voor dezelfde locatie te kiezen. 
Een bubbel blijft een week zoals ze is. Wij zorgen ervoor dat de verschillende bubbels niet in contact komen met 
elkaar. Daarom zijn onze inschrijvingen lichtjes gewijzigd: 

• Zoals andere jaren kan je je inschrijven via de webshop van Koksijde, maar dit jaar schrijf je jouw kind 
onmiddellijk in voor een volledige week. Dat wil zeggen dat je onmiddellijk 5 dagen reserveert en betaalt. 
Dit doe je via de webshop(externe link). 

⚠Let op: Ingeschreven = ingeschreven! Dat wil zeggen dat je enkel bij ziekte (op        

voorlegging van een ziektebriefje) je je geld terugkrijgt. 

⚠ Maak maximaal gebruik van de 5 dagen speelpleinwerking. Niet opdagen terwijl je       een 

weekbubbel zit zorgt ervoor dat je kansen ontneemt van kinderen die wel nood       hebben aan 
opvangsinitiatieven. 

https://webshopkoksijde.recreatex.be/
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• We verkiezen weekinschrijvingen boven daginschrijvingen om ons gemakkelijker aan de bubbels te 
houden. Dit zorgt voor meer structuur, voorspelbaarheid en geeft de kinderen een gevoel van veiligheid. 
We houden er echter ook rekening mee dat dit niet voor iedereen altijd mogelijk is. Vandaar zijn er een 
beperkt aantal dagplaatsen voorzien. De dagplaatsen kan je reserveren door te mailen naar  
jeugddienst@koksijde.be. De reservatie is pas geldig na inschrijvingsbevestiging van de jeugddienst. Een 
dagplaats reserveren gebeurt ten laatste één werkdag voor aanvang van de gekozen speelpleindag. 

⚠ Let op: deze zomervakantie werken we met volle dagen in plaats van losse halve       

dagen. 

⚠ Wij vragen je echter wel om rekening te houden met de aanbevolen maatregel om de       

zomer van je kind(eren) per week te plannen. Zo is het ten sterkste aangeraden om meerdere opvangvormen 
per week te mijden! 

• Volzet = volzet. 

Hoe schrijf je in via de webshop? 
Maak een profiel aan voor uzelf. Koppel uw kind(eren) als gezinslid aan dat profiel. 
Reservatie en betaling gebeuren digitaal. 
De speelpleinwerking kan niet aansprakelijk worden gesteld voor foutieve informatie gegeven door de 
ouders of als die info niet correct is. 
Als uw kind speciale aandacht nodig heeft en/of een beperking heeft, bespreekt u dit op voorhand met het 
diensthoofd jeugd. Ouders hebben een meldingsplicht.  
 
Het medische fiche goed invullen is dit jaar noodzakelijk om ons te houden aan de coronamaatregelen. Zonder 
een ingevuld fiche kan de toegang tot het speelplein geweigerd worden! 
 
COVID-19 AFSPRAKEN: 

• Je zet je kind af aan de ingang en wacht buiten aan de poort van jou toegewezen locatie. Één van de 
monitoren zal jouw kind(eren) ontvangen op het terrein. Je betreedt het terrein niet en laat de volledige 
werking aan de monitoren over. 

• Het is ten sterkste aangeraden om een mondmasker te dragen bij het afzetten en ophalen van je kind. 
• Bij aankomst en ophalen zorgen wij voor propere handjes! 
• Kinderen afzetten en ophalen gebeurt zo veel mogelijk door dezelfde persoon. 
• Je bewaart te allen tijde 1,5 meter afstand van animatoren, andere ouders, kinderen,... 
• Zorg ervoor dat jouw kind een genaamtekende herbruikbare fles bij zich heeft, wij voorzien water, maar 

kunnen geen bekers geven. 
• Zorg ook voor eigen zonnecrème zodat de kindjes zichzelf kunnen insmeren 
• Is je kind ziek of vertoont het symptomen (in de voorbije 5 dagen), breng het dan niet naar het speelplein! 
• Kinderen uit een risicogroep kunnen enkel deelnemen op dokstersattest. Raadpleeg bij twijfel je arts. 

Wees een held en respecteer de bovenstaande regels zodat wij voor een zomer vol plezier kunnen 
zorgen. 

 
OPENINGSUREN EN DAGEN   
In de webshop vindt u de openingsdagen terug. 
 
In deze uitzonderlijke tijden richten we de speelpleinwerking zo in dat kinderen per week in één contactbubbel van 
50 personen kunnen vertoeven, volgens de opgelegde maatregelen van de overheid. We organiseren de 
speelpleinwerking dan ook uitzonderlijk in weekformule met volle dagen in plaats van halve dagen. Je kan je kind 
dus niet ophalen of afzetten over de middag. 
 
Hele dag: 9u tot 17u. (Kinderen blijven tot 17u. Vertrekt uw kind vroeger, dan geef je een schriftelijke toelating/ 

mailto:jeugddienst@koksijde.be
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mededeling af aan de poort met het uur van vertrek. De kinderen mogen het terrein pas verlaten als ze zijn afgemeld 
aan de poort). 
 
Vooropvang: van 8u, na-opvang tot 17u30 
 
PRIJS 
Betaling per reservatie per week. 
Indien je wenst gebruik te maken van de beperkte dagplaatsen betaal je 6 euro per dag. 
Halve dagen zijn niet mogelijk. 
Warme maaltijden en vieruurtje zijn in de prijs opgenomen. 
 
VERMINDERD TARIEF 
Vraag dit vooraf aan (liefst in januari/februari) in het Sociaal Huis, Ter Duinenlaan in Koksijde. Bij 
goedkeuring koppelt de jeugddienst het tarief aan uw profiel. 50% korting op de basisprijs. Dit 
tarief moet u elk jaar aanvragen. 

Annuleren 
Enkel bij ziekte (op voorlegging van een ziektebriefje) krijgt u uw geld terug. De gemeente zal het bedrag van de 
geldig geannuleerde dagen op uw rekening overschrijven. 
 
FISCAAL ATTEST 
Dit attest vraagt u op via uw profiel op uw webshop. 
 
VERZEKERING 
Het gemeentebestuur sluit een verzekeringspolis af voor de ingeschreven kinderen en de begeleiding (lichamelijke 
ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid). 
Als kinderen schade veroorzaken, kunnen de kosten via de ouders terug worden gevorderd. 
 
PROGRAMMA 

Spelaanbod door de monitoren: meerdere moni’s bieden zowel in de voor- als namiddag spelen aan. De kinderen 
mogen zelf kiezen wat ze willen spelen. 
De kinderen worden niet per leeftijd ingedeeld. 
Op vaste momenten komen begeleid spel en vrij begeleid spel aan bod: knutselen, workshops, 
kindervoorstellingen en actieve spelen. 
Er is ook een uitleendienst met spelmateriaal waar kinderen mogen materiaal ontlenen spelmomenten. 
 

GEDRAGSCODE 
Kinderen nemen actief deel aan de aangeboden activiteiten. 
Pesten, onhandelbaar of ongepast gedrag tolereert de Speelveugel niet. De kinderen moeten de richtlijnen van de 
monitoren opvolgen. Bij ongewenst gedrag licht de Speelveugel de ouders in, wat tot uitsluiting van de werking 
kan leiden. Ook zich onttrekken aan ons gezag, kan leiden tot uitsluiting. 
Wij behouden het recht om kinderen te weigeren (voor of na inschrijving) die de goede werking van het speelplein 
in het gedrang brengen. Dit geldt ook voor de deelname aan zwembeurten en/of inschrijvingen voor 
daguitstappen. 
Bij problemen licht de Speelveugel de ouders in en zoeken we naar een oplossing. 

Laat je thuis 
Gsm’s, juwelen, eigen spelen, snoep, drank (enkel toegelaten voor kinderen die eigen pick-nick meebrengen), 
koeken, … horen niet thuis in een speelpleinwerking. Dit laat je kind best thuis. Té nette kleren zijn een risico. Je 
kind komt uiteraard om te spelen. 
Toch een gsm of sleutels mee? Geef dit dan af op de bureau. 

Foto’s 
Tijdens de speelpleinwerking nemen de medewerkers foto’s van de kinderen. Deze foto’s worden voor folders en 
op de gemeentelijke website gebruikt. Als u dit niet wenst, verwittig dan de jeugddienst. 


