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INFOBRIEF DANSKREATIE KAMPEN WIJNEGEM
Locatie afzetten en ophalen:
Gemeenschapscentrum ’t Gasthuis
Turnhoutsebaan 199 (naast het politiekantoor)
2110 Wijnegem

U vindt ons in het lokaal ‘de boerderij’. Dit is het lokaal in de tuin achter het hoofdgebouw met de
deur met wit/groene strepen.
Indien wij niet in de boerderij opstarten, dan vindt u ons in de C-zaal. Dit lokaal is in het
hoofdgebouw naast het theater.
U kan gebruik maken van de ruime parking naast ’t Gasthuis.
Uren:
voorbewaking van 8u30 tot 9u00
start activiteiten om 9u00
einde van de dag om 16u00
nabewaking tot 16u30
(!opgelet de uren van de voor- en nabewaking zijn aangepast, in de infobrief staat uitgebreide
informatie over de mogelijkheden voor extra voor- en/of nabewaking)
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OPGELET!!! De uren van de voor- en nabewaking zijn aangepast!!!
Waar vroeger de voorbewaking om 8u startte, is dit nu veranderd naar 8u30. Het afgelopen
kampjaar hebben we gemerkt dat om 8u er nauwelijks kinderen zijn en de meeste kinderen pas
later toekomen. Vaak zaten onze lesgevers gewoon alleen te wachten in het lokaal en dat is een
beetje tijdverspilling natuurlijk. Voor de nabewaking is er ook een wijziging: vroeger was deze tot
17u, nu nog tot 16u30. Zo goed als alle kinderen werden afgelopen kampjaar tussen 16u en 16u15
afgehaald.
Omdat kampdagen voor alle lesgevers en de organisatie zeer intensieve dagen zijn, en we vaak
‘voor niets’ zaten te wachten passen we het systeem van voor- en nabewaking aan.
Indien je enkel en alleen maar kan deelnemen aan 1 van onze kampen wanneer er extra voor-of
nabewaking is, dan laten we je zeker en vast niet in de steek ;). Er zijn verschillende oplossingen
mogelijk. Hieronder geven we alvast alle uitgebreide praktische informatie, maar u mag ook
altijd even telefonisch contact opnemen! 
1. Extra voor- of nabewaking aanvragen bij Danskreatie:
Stuur ons tijdig een mailtje wanneer, welke dag en vanaf welk uur je extra opvang nodig
hebt. Bv. op dinsdag vanaf 8u15, op donderdag tot 16u40. Je betaalt voor de extra opvang
2 euro per begonnen kwartier. Stuur op voorhand een mailtje naar info@danskreatie.be.
Wij zullen hierop dan een antwoord terugsturen en vanaf dan is de extra voor-nabewaking
afgesproken.
Vraag dit TIJDIG aan (niet bv. de avond de dag voordien voor de volgende morgen).
Je kan tot een week voor de start van het kamp extra voor- en nabewaking aanvragen.
Zo kunnen wij het nodige doen om afspraken te maken met de lesgevers die dan vroeger
kunnen komen of langer kunnen blijven.
Je kan ten vroegste voorbewaking aanvragen vanaf 8u, nabewaking ten laatste tot 17u.
Indien de extra voor-of nabewaking niet tijdig werd aangevraagd, dan kunnen wij niet
garanderen dat we nog een lesgever kunnen voorzien. U bent dan gebonden aan de
gewone uren (8u30 start voorbewaking, 16u30 einde nabewaking).
Belangrijk is dat u dus tijdig even contact met ons opneemt om afspraken te maken.
Zo wordt vermeden dat u toch per ongeluk ’s morgens om 8uur voor een gesloten deur
staat omdat er nog niemand is, of ’s avonds te laat bent in de nabewaking en op die
manier aan het boetesysteem gebonden bent. Dit zijn erg vervelende situaties voor zowel
organisatie als lesgevers als ouders. Neem dus altijd tijdig contact met ons op, dan kunnen
we goede afspraken maken ;).
2. Extra opvang in samenwerking met kinderopvang De Wolk:
Vanuit de kinderopvang De Wolk vertrekt een rij naar het Lazaret aan ’t Gasthuis, ’s
morgens en ’s avonds weer terug. De kinderen die deelnemen aan een kamp van
Danskreatie kunnen met deze rij meegaan. Je zet dus je kind ’s morgens af bij De Wolk, zij
brengen uw kind mee naar het kamp van Danskreatie. ’s Avonds brengt Danskreatie uw
kind naar de rij en kan u uw kind afhalen bij De Wolk.
Deze regeling is vooral voordeling voor ouders die reeds vóór 8u voorbewaking nodig
hebben, en nabewaking na 17u. Bv. als je wegens file niet weet of je een bepaald tijdstip
wel kan halen.
! De extra vooropvang voor 8 uur of nabewaking na 17 uur regelt u zélf via de
kinderopvang De Wolk. Dit zijn de contactgegevens:
Verantwoordelijke: An Van Herck
Telefoonnummer: 03/354.20.13
Email: lkwijnegem@landelijkekinderopvang.be
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Voorbewaking
- De voorbewaking start om 8u30. Vanaf dit uur is er een lesgever aanwezig om de kinderen
op te vangen.
- In de voorbewaking wordt er heel wat speelgoed voorzien waar de kinderen vrij mee kunnen
spelen.
- Vóór 8u30 wordt er geen toezicht voorzien en is de organisatie niet verantwoordelijk voor de
kinderen die vroegtijdig worden afgezet aan de deur van het lokaal.
- Indien u vóór 8u30 voorbewaking nodig heeft, dan kan u dit tot een week voor het kamp
aanvragen. Zo kunnen wij tijdig afspraken maken met onze lesgevers en een lesgever
voorzien die vroeger aanwezig kan zijn.
- Indien deze voorbewaking niet tijdig werd aangevraagd (bv. pas de avond ervoor een mailtje
verstuurd) dan kunnen wij er niet voor zorgen dat er iemand vroeger aanwezig is.
Nabewaking
- Er is nabewaking tot ten laatste 16u30. Op dit uur dienen de kinderen afgehaald te zijn.
- Wij vragen om de kinderen op tijd af te halen. Jammer genoeg maken we wel vaker situaties
mee waarbij dit uur niet gerespecteerd wordt. Dit vinden wij erg jammer. Onze lesgevers
hebben namelijk een hele dag vol energie en enthousiasme voor de kinderen gezorgd en
keren dan ook graag op het einde van de dag tijdig huiswaarts.
- Indien u te laat bent, of reeds enige tijd op voorhand kan inschatten dat u te laat gaat zijn
(bv. wegens fileproblemen) dan vinden wij het fijn dat u dit even laat weten. U kan ons
telefonisch contacteren op 0486/890.353. Zo zijn wij alvast op de hoogte.
- Bij laattijdig afhalen in de nabewaking betaalt u aan de lesgever 5 euro boete per begonnen
kwartier. U overhandigt dit geld cash aan de lesgever bij het afhalen van de kinderen. Indien
u op dat moment dit geld niet bij u heeft, dan betaalt u ten laatste de volgende morgen de
boete.
- Indien de boete voor laattijdig afhalen de volgende morgen niet wordt betaald, dan kan uw
kind niet meer deelnemen aan het kamp tot dat de openstaande boete betaald wordt. Ook
indien u de kinderen niet zelf afzet de volgende morgen, maar bv. worden gebracht door
grootouders of ouders van vriendjes verwachten wij een correcte betaling.
- Indien kinderen herhaaldelijk te laat worden afgehaald en/of boetes niet tijdig betaald
worden, dan kunnen de kinderen helaas niet meer deelnemen aan kampen van Danskreatie
(tot dat het openstaande saldo betaald wordt).
- Bij het laattijdig afhalen van kinderen is de communicatie van groot belang. Het gebeurt
maar al te vaak dat we niemand kunnen bereiken en dus als organisatie geen flauw idee
hebben of er iemand onderweg is en zo ja wanneer deze persoon dan wel gaat toekomen.
Dit is natuurlijk niét de bedoeling! Graag het nodige respect voor de lesgever die op dat
moment staat te wachten bij uw kind…
Ochtendroutine
- ’s Morgens starten we om 9u. Eerst meld je je aan bij de coördinator van het kamp. Je
aanwezigheid wordt genoteerd.
- U vindt ons in de boerderij in de tuin achter het hoofdgebouw of in de C-zaal in het
hoofdgebouw. De kinderen worden in het lokaal afgezet.
- We raden ouders van jongere kinderen aan om het afscheid ’s morgens kort te houden.
Vloeien er enkele traantjes, geen probleem, alle lesgevers van onze organisatie zullen paraat
staan om de kindjes goed op te vangen. Traantjes verdwijnen vanzelf na enkele minuutjes.
- Kom je voor de eerste keer bij ons op kamp of wil je graag even de tijd hebben om de
kinderen rustig af te zetten, dan raden we aan om zo vroeg mogelijk te komen (vanaf 8u30).
Er zijn dan nog niet veel kindjes aanwezig in de voorbewaking en dan kunnen we aan nieuwe
kindjes even wat extra aandacht geven ;).
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Heb je nog vragen of wil je bepaalde interessante weetjes over je kind op voorhand even
bespreken? Dan kan u best voor het kamp al even contact met ons opnemen, dan hebben we
de tijd om rustig te luisteren. Je kan telefonisch contact opnemen op 0486/890.353. De
eerste kampdag is de opstart altijd iets drukker dan anders en hebben we nu eenmaal
minder tijd om even rustig te luisteren. Maar wij zijn altijd geïnteresseerd in deze informatie
dus geef het ons gerust mee ;).
Wij starten graag op tijd aan de kampdag. Kom dus op tijd. Ook vooral voor de kinderen zelf
is het fijner om tijdig aanwezig te zijn voor de opstart.
De eerste kampdag krijgen de kinderen een naamsticker. Hierop staat ook het symbool van
hun groep.
De eerste kampdag bezorgt u de attesten van de mutualiteit.
De eerste kampdag bezorgen wij aan u de fiscale attesten voor de belastingen.

Naamstickers en symbolen
- De kinderen krijgen de eerste dag een sticker met hun naam op. Op de sticker staat ook een
symbool (bv. paddenstoel, eekhoorn, ijsje, zon, vlinder, …). Dit symbool duidt aan wie er
samen in de groep zit (bv. alle zonnetjes zijn samen 1 groep, alle vlinders zijn samen 1 groep).
- De jassen en rugzakken legt u in de bakken/koffers met hetzelfde symbool. Zo vinden de
kinderen hun spullen zelf ook makkelijk terug voor pauzes.
- De kinderen worden verdeeld in leeftijdsgroepen. Meestal is er 1 kleutergroep en 1 groep
met kinderen van de lagere school (6-9 jaar). Soms zijn er ook 3 groepen, meestal als er veel
jongste kleuters zijn, dan maken we voor hen ook een groepje apart zodat we hier wat extra
aandacht kunnen geven aan de allerjongste kindjes ;). Of wanneer er veel oudere kinderen
zijn, dan maken we hiervoor ook een aparte groep.
Avondroutine
- Gelieve even buiten het lokaal te wachten tot 16u. Wanneer we klaar zijn voor het
afhaalmoment zetten we de deur open en kan u binnenkomen.
- Soms zijn we wel eens een paar minuutjes vroeger klaar met het afsluitmoment en zetten we
de deur wat vroeger open, dan kan u gerust al uw kind komen afhalen.
- Dubbelcheck even of je alle spullen, jassen, truien, sjaals, … hebt meegenomen.
- Indien u uw kind vroeger dient af te halen (bv. voor een gepland doktersbezoek), geef ons
dan even een seintje zodat we op de hoogte zijn.
- Om 16u kan u de kinderen afhalen. Meestal in het lokaal ‘de boerderij’. Soms vindt u ons ook
wel eens in de ‘C-zaal’.
- Wanneer de meeste kinderen zijn afgehaald dan gaan we bij goed weer met de overige
kinderen die in de nabewaking blijven buiten spelen in de ‘spin’, dit is het speeltuig
achteraan in de tuin. Bij regenweer blijven we nog even in het lokaal spelen met het
speelgoed.
- Gelieve tijdens het afhalen geen kinderen uit het lokaal te komen ‘plukken’ maar even rustig
te wachten. Zo hebben wij als organisatie en lesgever een overzicht over wie werd afgehaald
en door wie.
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Fiscaal attest
- U krijgt een fiscaal attest voor elke inschrijving onder de 12 jaar. We bezorgen dit fiscaal
attest de eerste dag van het kamp. Bewaard dit attest goed voor uw belastingaangifte.
- Voor het opstellen van duplicaten van fiscale attesten wordt een administratiekost van 5
euro gerekend.
- Voor het aanvragen van een duplicaat mailt u naar info@danskreatie.be met volgende
gegevens: naam kind, geboortedatum, data dat er werd deelgenomen aan een kamp van
Danskreatie, betaald bedrag, betalingsdatum. We sturen u het duplicaat dan per post op.
Toiletbezoek/zindelijkheid
- Doorheen een kampdag zijn er vaste plasmomenten voorzien waarbij we met alle kinderen
samen naar het toilet gaan. Dit is telkens voor de start van een activiteit en vooraleer de
kinderen gaan buitenspelen tijdens de middagpauze. Er zijn ongeveer 5 à 6 vaste
toiletmomenten per dag.
- Gelieve aan jonge kinderen/kleuters een proper setje kledij mee te geven. Indien er toch een
pipi-accidentje gebeurt dan verversen wij uw kindje (onderbroek, broek/rok, sokken). Vaak
geven ouders geen proper setje kledij mee omdat hun kind al zindelijk is. Maar een
accidentje gebeurt toch vaak de eerste kampdag: kinderen weten dan soms nog niet de weg
naar het toilet en zijn dan nét te laat. We hebben een groot buitenspeelveld en tegen jonge
kinderen dan op het toilet zijn, is het ook soms nét te laat.
- Kleuters dienen zelfstandig naar het toilet te kunnen gaan/zindelijk zijn. Indien dit (nog) niet
het geval is dan raden we aan om nog héél even te wachten met in te schrijven voor kampen.
Maar van zodra het kan is uw kind natuurlijk van harte welkom!
- Wanneer er geen reservekledij werd meegegeven, dan belt de organisatie u op om uw kindje
te komen afhalen om te verschonen. Wij voorzien zelf geen kledij in alle maten, voor
jongens-meisjes, voor verschillende kinderen, … Dus indien u geen reservekledij hebt
meegegeven kunnen wij uw kindje niet verversen en moet u zelf langs het kamp komen met
propere kledij.
- Er is geen accommodatie om kinderen te verschonen bij ‘grotere’ accidentjes. Wij hebben
geen douches of dergelijke. Ook is het niet de bedoeling dat een lesgever geen activiteit kan
geven aan de groep omdat hij/zij de tijd dient te spenderen aan kinderen die moeten
verschoond worden. We nemen dan altijd even contact met u op wanneer deze situatie zich
voordoet om uw kind te komen ophalen om te verschonen.
Contactgegevens
- Bij de inschrijving via de website wordt u gevraagd om contactgegevens op te geven zoals
een telefoonnummer en emailadres.
- De e-mailadressen worden gebruikt om u de bevestigingsmail te versturen. Een week voor de
start van het kamp sturen wij ook nog een infomail ter herinnering.
- Geef telefoonnummers op waarop we éffectief iemand kunnen bereiken. Bv. in noodsituaties
is dit erg belangrijk.
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Meebrengen
- Voorzie een rugzak die voldoende groot is om alle spullen in te kunnen steken.
- Voorzie een rugzak die makkelijk kan geopend/gesloten worden door de jongste kindjes
zodat ze zelf spullen kunnen nemen en weer weg steken.
- Koek/fruit en drank voor tijdens de kleine pauzes (1 in de voormiddag en 1 in de namiddag)
- Boterhammetjes voor tijdens de middagpauze
- Jonge kinderen/kleuters: proper onderbroekje, rok/broek, sokken
WINTER:
- Warme kledij, vergeet je jas niet. We spelen altijd buiten tijdens de pauzes, ook als het wat
kouder is.
ZOMER
- Voorzie zeker voldoende water, we drinken vaak doorheen de dag.
- Bij zeer warm weer smeert u de kinderen zelf ’s morgens in. Om 12u voorziet de organisatie
nog een insmeerbeurt, dus geef zeker zonnecrème mee. Een zonnehoedje of petje
meegeven mag zeker, zet er een naam in.
Kledij
- Je komt naar het kamp in aangepaste kledij. Er wordt veel geknutseld en bewogen, dus trek
kledij aan die vuil mag worden en waarin je goed kan bewegen.
- Er wordt vaak geknutseld en schilderen vinden wij een topactiviteit ;). Dus best geen mooie
witte truitjes of je mooiste jurk aandoen om naar het kamp te komen.
- Danskreatie vzw kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor kleding die tijdens activiteiten
vuil is geworden.
Groepsverdeling
- De kinderen worden verdeeld in leeftijdsgroepen zodat iedereen volgens eigen kunnen kan
dansen, knutselen en spelen. De verschillende groepen zien elkaar op geregelde tijdstippen
doorheen de dag (pauzes, opstart-afsluit).
- Wij raden ten zeerste aan om kinderen in hun eigen leeftijdsgroep te laten deelnemen.
Uitzonderingen worden op voorhand met de organisatie besproken en worden enkel in
uitzonderlijke situaties toegestaan.
- De verschillende groepen zien elkaar geregeld doorheen de dag. Het is dus niet zo dat ze van
elkaar afgescheiden zijn, integendeel. Wij vinden het fijn om met alle groepen samen het
kamp op te bouwen en een leuke sfeer te hebben tussen jong en ‘een beetje minder jong’.
Betaling kampgeld
- Wanneer u inschrijft voor een kamp dan dient het kampgeld betaalt te worden voor elk
kamp/elke kampdag waarvoor werd ingeschreven. Het niet tijdig betalen en/of niet komen
opdagen op een kamp telt niét als annulatie. U zal dan ook steeds een factuur ontvangen
voor het kamp/kampdag waarvoor u heeft ingeschreven.
- Na de inschrijving via de website krijgt u een mail met betalingsinformatie. U betaalt tijdig
het kamp waarvoor u een inschrijving indiende.
- Wanneer wij geen betaling ontvangen, dan krijgt u een betalingsherinnering. Het zou fijn zijn
indien daarna het kampgeld betaald wordt.
- Nogmaals: het niet betalen van een kamp en/of niet komen opdagen op het kamp telt niét
als annulatie en het bedrag zal u nadien gefactureerd worden.
- Een week voor de start van het kamp sturen we nog een infomail ter herinnering. Daarna
vragen wij om géén stortingen meer over te maken, maar de eerste dag ’s morgens cash te
betalen.
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Indien wij uw storting niet tijdig hebben ontvangen, dan zal u steeds gevraagd worden het
kampgeld ’s morgens cash te betalen. Maak dus stortingen op tijd over en niet pas de avond
op voorhand…

Annuleringsvoorwaarden
- De annuleringsvoorwaarden zijn bindend voor alle inschrijvingen, ongeacht de datum van
indiening van inschrijving.
- Je kan enkel schriftelijk annuleren via een mail naar info@danskreatie.be. Annulering via
telefoon, messenger, sms, via andere ouders, mondeling aan een lesgever, … zijn niet geldig.
- Indien je mailt naar info@danskreatie.be krijg je steeds een automatisch antwoord. Zo weet
je dat je mail goed is toegekomen. Indien je geen automatisch antwoord ontvangt, dan is je
mail niet goed toegekomen en dien je deze opnieuw te versturen.
- Bij annulering meer dan 1 maand voor de start van het kamp rekenen wij een
administratieve kost van 10 euro per geannuleerd kamp. Het resterende bedrag wordt u
teruggestort op het rekeningnummer waarmee het kampgeld werd betaald.
- Bij annulering vanaf 1 maand voor de start van het kamp rekenen wij 50% van het kampgeld
aan. Het resterende bedrag wordt u teruggestort op het rekeningnummer waarmee het
kampgeld werd betaald.
- Bij annulering vanaf 1 week voor de start van het kamp rekenen wij 100% van het kampgeld
aan en is er geen terugbetaling meer mogelijk.
- Bij ziekte voor/tijdens het kamp kan u 50% van het kampgeld (a rato van de gemiste dagen)
recupereren bij voorlegging van een doktersattest.
Ziekte voor/tijdens het kamp
- Bij ziekte voor/tijdens een kamp is het mogelijk om 50% van het dagtarief te recupereren en
dit voor de gemiste kampdagen.
- Deze recuperatie kan u enkel bekomen bij het voorleggen van een doktersattest.
- Indien mogelijk mag u dit ons tijdens het kamp nog bezorgen. Of anders inscannen en
doormailen na afloop van het kamp.
- Wij zorgen voor een spoedige terugbetaling.
Toedienen van medicatie
- Wanneer uw kind medicatie moet nemen, vragen we u om dat zoveel mogelijk thuis te doen.
Wanneer er toch medicatie moet toegediend in de opvang, vragen we een doktersattest met
daarop:
datum van het voorschrift
naam van het kind
naam van het medicament
dosering van het medicament
manier van toedienen
tijdstip van toedienen
duur van de behandeling
toestemming dat de medicatie wordt toegediend door derden zonder medische opleiding
U bezorgt ook een ondertekend attest waarbij de ouders verklaren dat de medicatie mag
toegediend worden door derden zonder medische opleiding.
- Onze monitoren hebben geen medische opleiding en wij zijn dus ook niet opgeleid om
diagnosen te stellen, symptomen te behandelen en beslissingen te maken over doseringen
van medicatie. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk bij problemen hieromtrent.
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Annulatie van een kamp door Danskreatie vzw
- Danskreatie vzw behoudt zich het recht een kamp te annuleren bij onvoldoende
inschrijvingen.
- Het reeds betaalde kampgeld wordt integraal teruggestort.
- Wij vinden het belangrijk om u hierover tijdig te informeren indien een kamp geannuleerd
wordt zodat je als ouder nog de tijd hebt om een alternatief te regelen voor de betreffende
opvangdagen. Indien we zien dat de inschrijvingen niet voldoende binnen lopen, dan is de
richtlijn om u hierover 2 weken op voorhand van te berichten.
Attesten mutualiteit
- U kan via de mutualiteit een stukje recupereren van het betaalde kampgeld. U bezorgt ons
een afgedrukt formulier met de klever van de mutualiteit erop (zo weten wij aan wie we het
attest nadien moeten terugbezorgen).
- U bezorgt ons het formulier ’s morgens de eerste kampdag, wij bezorgen het dezelfde dag ’s
avonds terug.
- De laatste kampdag bij de afsluit kunnen wij geen formulieren meer invullen, gelieve dus de
attesten de eerste kampdag reeds te bezorgen.
- Wanneer u na afloop van het kamp het formulier nog wil laten invullen, dan zijn wij
genoodzaakt om een administratiekost van 5 euro te rekenen.
Respect
- Alle ouders, kinderen, familieleden, kennissen, … vertonen het nodige respect ten opzichte
van organisatie, lesgevers, andere ouders en kinderen.
- Het is nooit mogelijk dat er gebruik wordt gemaakt van fysieke agressie (niet tussen
volwassenen, ook niet tussen kinderen)
- Het is nooit mogelijk dat er gebruikt wordt gemaakt van verbale agressie en onbeleefdheid.
- Wanneer volwassenen deze regels en dit respect niet naleven dan kan men niet meer
deelnemen aan activiteiten van Danskreatie vzw.
- Bij gevallen van agressie/onbeleefdheid tegen iemand van de organisatie of lesgever
behouden wij het recht om het kind niet meer op te vangen en te weigeren voor verdere
kampdagen. Er is geen terugbetaling voorzien.
- Bij het niet naleven van de regels en afspraken van betalingsafspraken (bv. kampgeld, boetes
bij laattijdig afhalen, extra aangevraagde voor- of nabewaking) zoals vermeld in deze infomail
behoudt Danskreatie vzw steeds het recht het kind niet te laten deelnemen aan het kamp
totdat het openstaande saldo wordt betaald.
Contact/vragen
- Indien u graag iets wil bespreken, vragen, vermelden, … dan raden wij aan om op voorhand
contact op te nemen. Voor praktische vragen is een mailtje vaak het handigste. Om bepaalde
zaken even te bespreken, mag u gerust ook telefonisch contact opnemen.
Met vriendelijke groeten,
0486/890.353
info@danskreatie.be

www.danskreatie.be
danslessen-kampen

www.123kidsparty.be
kinderfeestjes-animatie

www.relakskids.be
kinderyoga-ouderkindlessen
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