Gemeentebestuur 8750 Wingene
Uittreksel nit de notulen van de gemeenteraad
Zitting van 28-juni-2004
Aanwezig : H. Verkest: Burgemeester,
W. Yde, H. Kerckhove, D. Cannoot, G. Behaegel, W. Vermeersch: Schepenen,
A. Vancanwenberghe, H. Claeys, M. Wybo, M. Vanoverschelde, T. Verbeke,
L. Huys, K. Delodder, R. Persyn, D. Persyn, A. Mesure, Rdkwe4& C. Dewit,
T. Braet, E. Lanckriet, K. Vanderplaetse, A. Vermeersch, F. Allaert: Raadsteden,
C. De Meulemeester: Gemeentesecretaris
Verontschuldigd :Raadslid Ruth Devacht
20.

Voststellen van een Itrrishorrdeliik reglement sueelvleit~werkirzg
Met 22 stemmen voor, GEEN sterninen tegen en GEEN onthoudingen,

De Gemeenteraad,
in openbare vergadering,
Gelet op de gemeentewet, inzonderheid artikel 117 en artikel 112 inzake publicatie van
gemeentelijke reglementen;
Gelet op het jeugdwerkbeleidsplan;
Overwegende dat de gemeente jaarlijks instaat voor eel1 gemeentelijke speelpleinwerking,
grabbelpas en een tienenverking;
Ovenvegende dat het aangewezen is een huishoudelijk reglement vast te stellen teneinde de
speelpleindagen veilig en ordentelijk te laten verlopen;
Overwegende het steeds toenemend aantal deelnemende ltinderen wordt een inschrijvingsbedrag
bepaald en is het noodzakelijk afspraken en duidingen naar de oudets toe vast te stellen in een
reglement;
Gezien het voorgesteld huishoudelijk reglement speelpleinwerking;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESL UIT :

Artikel 1.
Het huishoudelijk reglement speelpleinwerking wordt als volgt vastgesteld :

ORGANISATIE
Het Gelneentebestuur van Wingene organiseert in de zomervaltantie van inaandag tot vrijdag
speelpleinwerking. Op wettelijke feestdagen (21 juli en 15 augustus) is er gee11 werking.
I-fet secretariaat van de speelpleinwerking is gelegeil op de jeugddienst.
Beememstraat 25 - 8750 Wingene - T : 051165.04.47 -jeugd@wingene.be
Op het speelplein is de hoofdinoni altijd aanspreekbaar. Met problemen, vragen, .. kunnen
ouders en kinderen ook steeds terecht bij de jeugdconsulente. ( 051165.04.47)

e

Om mogelijke klachten betreffende de werking van het speelplein op een ernstige manier te
behandelen, kunnen ouders zich richten tot de hoofdmoni of de jeugdconsulent(e) of de
schepen van jeugd Diana Cannoot ( 0478175.89.08).

DEELNEMERS
De vakatltiespeelpleinwerking staat open voor alle kinderen die reeds het lste ltleuterklasje
volledig hebben doorlopen tot en met het zesde leerjaar.

INSCHRIJVEN
Een namiddag speelplein kost € 1,50 en moet dagelijks bij inschrijving betaald worden.

* Ieder kind dient in het bezit te zijn van een grabbelpas. Bij het begin van de dag geeft elk kind
zijtl grabbelpas af aan de hoofdmoni.
Bij het afhalen van het kind, krijgen de ouders het grabbelpasje terug.

VERLOOP VAN EEN SPEELPLEINNAMIDDAG
e

e

.-

Het verloop van een speelpleinnamiddag ziet er als volgt uit:
1 3 ~ 3 0 - 1 4 ~ 0: inschrijven
0
14~00-1
Su15: spelaanbod monitoren
1 5 ~ 1 5 - 1 5 ~ 3:DRANKJE
0
- inbegrepen in de deelnameprijs
1 5 ~ 3 0 - 1 7 ~ 0:Vrij
0 spel met speelimpulse~~
van de monitoren
17~00-17u30:afhalenkinderen
Om 1 4 ~ 0 starten
0
de activiteiten en kan er niet meer ingeschreven worden.
Kinderen kunnen pas vanaf 1 7 ~ 0 afgehaald
0
worden.
Ouders moeten hun kinderen tijdig komen ophalen. Indien een kind om 1 7 ~ 4 nog
5 steeds bij
ons aanwezig is, zal een vergoeding gevraagd worden van
€ 5,00 per kind, per begonnen half uur.

BRENGEN EN AFEtALEN

.

Kinderen mogen niet v 0 0 r 1 3 ~ 3 gebracht
0
worden.
Indien het nodig is kunnen de ouders die moeten werken hun kinderen naar de buitenschoolse
kinderopvang brengen mits betaling. De monitoren van het speelplein halen de kinderen daar
gratis op.
Ouders mogen hun lcinderen vanaf 1 7 ~ 0 terug
0
komen afhalen.
Indien het nodig is kunnen de ouders die na 1 7 ~ 0 nog
0 moeten werlten hun kinderen naar de
buitenschoolse kinderopvang laten brengen, mits betaling. De monitoren van het speelplein
brengen de kinderen daar gratis naar toe. Dit moet we1 meegedeeld worden aan de
hoofdmoni.

VERZEICERING

e

a

Kinderen die deelnemen aan de speelpleinwerking moeten zich vooraf verzekeren. Dit kan via
de aankoop van een grabbelpas. Een grabbelpas kost € 2,50 en is ook geldig voor de andere
vakantie-initiatieven van het gemeentebestuur Wingene. Een grabbelpas moet v00r het eerste
speelpleinbezoek aangekocht worden.
Door de aankoop van een grabbelpas zijn de kinderen verzekerd voor alle vakantie-initiatieven
van de jeugd- en sportdienst gedurende het ganse kalenderjaar.
De kinderen zijn tijdens de speelpleinwerking verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en
lichamelijlte ongevallen.
Alle kinderen zijn verzekerd op weg van en naar de speelpleinwerking. Toch laten wij eukel
kinderen die het 4de leerjaar reeds doorlopen hebben nA afloop vat1 de activiteit, alleel1 naar
huis vel-trekken. Kiuderen die jonger zijn kunnen onder geen enkele voorwaarde alleen naar
huis.
Schade aan brillen, tanden en kledij is uitgesloten van verzekering.
Venvittig bij eel1 ongeval de hoofdmoni of de jeugddienst, zodat de nodige
verzekeringspapieren tijdig ingevuld lcunnen worden.

e

Wanneer er bij een ongeval dokters- of apotheekkosten gemaakt worden dan
- betalen de ouders eerst alles zelf;
- krijgen zij een tussenkomst via hnn ziekenfonds en;
- wordt het remgeld terugbetaald via de verzekering van het gemeentebestuur.
De polissen liggen ter inzage op het secretariaat.

e

Niemand mag het terrein van het speelplein verlaten.
Wanneer een deelnemer opzettelijke schade toebrengt aan materiaal of gebouwen, zullen de
kosten aangerekend worden aan de ouders.
Iedere deelnemer draagt bij tot het proper houden van bet terrein. Hiertoe zijn onder andere
vuilnisemmers op het terrein geplaatst.
Wanneer een kind de regels van het speelplein niet respecteert, mag de monitor het kind een
sanctie geven. Indien het te ver gaat, kan na overleg met de hoofdanimator en de
jeugdconsulent(e) een schorsing volgen. In zo'n geval wordt het kind afgehaald door de
ouders of ander begeleiding naar huis gebracht.
We vragen respect voor monitoren, materiaal en terrein.
Ieder kind is verantwoordelijk voor zijn persoonlijke goederen, daarom wordt er ten stelligste
aangeraden kledij te naamtekenen. Verloren kledij wordt verzameld op het speelplein.
Kostbare en gevaarlijke materialen zoals GSM's, radio's, gameboy,. ..zakmessen worden niet
meegebracht naar het speelplein. Indien dit toch gebeurt dan zal dit in beslag worden
genomen. Enkel de ouders kunnen dit materiaal terug komen afl~aleu.
Wanneer een kind naar het speelplein komt, verklaren ouders en kind kennis genolnen te
hebben van het huishoudelijk reglement en daamee akkoord te gaan.
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Artikel2.
Het huishoudelijk reglement treedt in voege op 1juli 2004,

Aldus vastgesteld in zitting van 28-juni-2004
Namens de gemeenteraad,
De secretaris,

De burgemeester-voorzitter,
Get. H. Verkest

Get. C. De Meulemeester
Voor eensluidend afschrift,
De secretaris,

De burgemeester,

Hendrik Verkest

