HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING DASSENAARDE VZW
(Hulp)monitoren, hoofdmonitoren en coördinatoren die als vrijwilliger met of zonder
onkostenvergoeding deel uitmaken van Speelpleinwerking Dassenaarde vzw, worden ertoe
gehouden volgend huishoudelijk reglement na te leven. Het niet naleven van dit reglement
is een ernstige reden tot beëindiging van de samenwerking.
1. Organogram
-

De vzw Speelpleinwerking Dassenaarde is de organisator van de speelpleinwerking.
(contactpersonen: Nele Vandevorst, 0473/43 62 51 & Anja Verbeek, 0474/76 82 14).
Het IVA jeugd en het stadsbestuur Diest bieden ondersteuning aan de vzw
Dassenaarde.
De Vlaamse Dienst voor Speelpleinwerking (VDS), Huize Levensruimte en Jeugddienst
Don Bosco ondersteunt de speelpleinwerking inhoudelijk waar nodig.

•

Monitoren en hoofdmonitoren richten alle problemen en vragen naar de coördinator
of de afgevaardigde van de beheerraad van Dassenaarde. De coördinator bepaalt op
zijn beurt tot wie hij zich richt voor de oplossing van een probleem.

•

De vzw Dassenaarde is voor de coördinator het aanspreekpunt wat de infrastructuur
en de algehele werking betreft. Hiervoor richt hij zich tot de afgevaardigde van de
vzw van de betreffende week.

•

Het IVA jeugd zorgt voor afsprakennota’s met de monitoren en hoofdmonitoren in
het statuut vrijwilliger met een forfaitaire kostenvergoeding. Zij betaalt deze
vergoeding en heeft een arbeidsongevallenverzekering voor 'vrijwilligers met
forfaitaire kostenvergoeding'.

•

De kinderen, kookouders, hulpmonitoren en coördinatoren worden verzekerd door
de vzw Dassenaarde bij verzekeringskantoor Laureys-Vaes.

•

Het stadsbestuur biedt tevens ondersteuning door tegemoet te komen in de
vergoeding van de coördinatoren. De aanwerving en uitbetaling gebeurt door de
vzw Dassenaarde. Er wordt een contract voor coördinator ondertekend.
De coördinator is aanspreekpunt voor:
- vzw Dassenaarde
- de kookouders
- de kinderen
- de ouders
- de (hulp)monitoren
- de hoofdmonitoren
- leveranciers en hersteldiensten
- geïnteresseerden

Speelpleinadres: ASDONKSTRAAT 15, 3294 Molenstede

2. Aanwezigheid
De leiding is minimum aanwezig op volgende dagen en uren:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

11u00
08u30
08u30
08u30
08u30

- 20u
- 20u
- 20u
- 20u
- 20u

Met uitzondering van de volgende afspraken:
• Coördinator en hoofdmonitoren starten maandag om 10u.
• Op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag dient 1 hoofdmonitor en 1 monitor de
busrit te begeleiden die aan de brandweer vertrekt om 8u.
• Op dezelfde dagen dienen minstens 2 monitoren, 1 hoofdmonitor en de coördinator
vanaf 8u op het speelplein aanwezig te zijn voor de opvang van de kinderen.
• Alle monitoren en hoofdmonitoren verlaten pas het speelplein na een grondige
opruim, evaluatie en programmavoorbereiding van de dag.
• De coördinator of hoofdmonitor verlaat als laatste het speelplein.
Deze taakverdeling wordt ’s maandags van dezelfde week besproken met de
coördinator.
Opgelet: Alle activiteiten e.a. vallen na 21u onder eigen verantwoordelijkheid.
Uitzondering: op donderdag organiseren de coördinator en hoofdmonitoren een avondspel
voor de monitoren. Er kan dan onder toezicht van de coördinator en minstens 1
hoofdmonitor overnacht worden in de accommodatie van de speelpleinwerking. Op andere
momenten is het niet toegestaan om er te overnachten.
3. Inhoud en activiteiten
✓ Iedere monitor begeleidt meestal met twee een groep kinderen, variabel in aantal en
soms in leeftijd, met als doel de kinderen een ontspannende en zinvolle vakantie aan
te bieden.
✓ Bij de voorbereiding op maandag wordt samen met de coördinator en de
hoofdmonitoren de vooropgestelde groepen en taakverdeling besproken.
✓ Activiteiten worden wekelijks themagericht grondig voorbereid, rekening houdend
met leeftijd, het vermoedelijke aantal kinderen en de weersomstandigheden. Spreek
vooraf gebruik van locatie en materiaal af.
✓ Iedere opzettelijke schade toegebracht door de (hulp)monitoren of hoofdmonitoren
wordt door betreffende personen vergoed.
✓ Roken in de nabijheid van kinderen is verboden. Ook binnen roken is verboden.

✓ Laat de kinderen nooit op blote voeten lopen.
✓ Wees nooit brutaal tegen kinderen, sla nooit en laat ze nooit alleen!
✓ Wees zorgzaam met materiaal.
✓ Respecteer samen met de kinderen de natuur.
✓ Draag verantwoordelijkheid voor veiligheid, hygiëne en EHBO.
✓ Op het einde van de speelpleindag is elke (hulp)monitor en hoofdmonitor
verantwoordelijk voor de opruim van zijn/haar gebruikt materiaal en voert de
opruimtaken behoorlijk uit zoals afgesproken.
✓ De monitor is ten alle tijde verantwoordelijk voor zijn of haar toevertrouwde groep
en telt de kinderen zeer regelmatig.
✓ De hoofdmonitor en coördinator zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de
identificatiegegevens en inschrijving van de kinderen.

4. Algemeen
✓ De coördinator opent en sluit de deuren.
✓ Ontbijt wordt niet voorzien door de speelpleinwerking.
✓ Middageten kan elke (hulp)moni, hoofdmoni en coördinator ‘s middags gratis
nuttigen. ’s Avonds wordt een broodmaaltijd voorzien. Extra maaltijden zijn voor
eigen rekening. Frisdrank wordt wekelijks afgerekend op maandag (5 euro/ week).
✓ Tijdens de aanwezigheidsuren ontvangt men geen bezoek zonder toelating van de
coördinator.
✓ Er worden geen overnachtingen toegelaten in de accommodatie van de
speelpleinwerking te Molenstede, behalve op donderdag onder toezicht van de
coördinator en minstens 1 hoofdmonitor.
✓ Orde en netheid is uiterst belangrijk in de nieuwbouw waarbij met grote zorg door
vele participanten geïnvesteerd wordt. Het terrein wordt vrijdags pas verlaten na
controle door een afgevaardigde van de vzw.
✓ Respecteer de afspraken eigen aan de speelpleinwerking en de accommodatie. Zie
draaiboek Speelpleinwerking Dassenaarde.

Website: www.dassenaarde.be

