GEMEENTELIJK REGLEMENT
Betreffende de organisatie van het kampvervoer.

Artikel 1. Begrippen.
-

-

-

-

-

-

-

Gemeentebestuur:
Het Kuurnse gemeentebestuur, bestaande uit de Kuurnse gemeenteraad en het College van
Burgemeester en Schepenen.
Jeugd:
Kinderen en jongeren tussen 0 en 30 jaar.
Erkend jeugdwerkinitiatief:
Een jeugdvereniging die voldoet aan de erkenningsvoorwaarden zoals omschreven in het
gemeentelijk reglement betreffende erkenning van het plaatselijk jeugdwerk.
Jeugdbeweging:
Een jeugdbeweging is een erkend jeugdwerkinitiatief dat aan volgende voorwaarden
voldoet:
 Er worden activiteiten georganiseerd voor kinderen en jongeren van 5 tot
18 jaar.
 De nadruk bij de activiteiten ligt op spel en ontmoeting.
 Een jeugdbeweging telt minimum 20 leden.
 Men komt op regelmatig basis samen vanaf september tem juni. Er zijn
minimum 15 activiteiten per werkjaar.
 De begeleidingsploeg bestaat minimum uit 2 meerderjarigen en er zijn
minimum 2 gebrevetteerde begeleiders.
Kamp:
Een aaneensluitend geheel van activiteiten en overnachtingen die door een Kuurnse
jeugdbeweging wordt georganiseerd voor haar leden en aan de volgende voorwaarden
voldoet:
 Een kamp telt minstens 5 overnachtingen, die buiten het grondgebied van Kuurne
gebeuren.
 Er is minstens één meerderjarige leider aanwezig.
 Er is minstens één begeleider per 12 leden aanwezig.
Jeugdlokaal:
De ruimte(s) die door een erkend jeugdwerkinitiatief wordt gebruikt voor haar reguliere
werking (vergaderingen, bijeenkomsten en activiteiten) en gelegen is op het grondgebied
van Kuurne. Tot het 'jeugdlokaal' behoren alle ruimtes die door het erkende
jeugdwerkinitiatief worden benut voor de werking (inclusief het sanitaire gedeelte) en de
opslag van materiaal.
Kalenderjaar:
De periode vanaf 1 januari tot en met 31 december.
Werkjaar:
De periode van 1 september van het lopende kalenderjaar tot en met 31 augustus van het
volgende kalenderjaar.
Schriftelijk:
Handgeschreven, uitgetikt op de computer, per fax of per e-mail.
Deelnemer:
Elke persoon die op een kamp aanwezig en ingeschreven is. Dit kan lid / leiding / kok / …
zijn.

Artikel 2. Doel van dit reglement.
Overeenkomstig de bepalingen van dit reglement gaat het Gemeentebestuur over tot de
concrete organisatie van het vervoer van spel- en kampeermateriaal van en naar de door de
Kuurnse jeugdbewegingen gereserveerde kampplaatsen. Dit vervoer is gedeeltelijk ten laste
van het gemeentebestuur en gedeeltelijk van de jeugdbewegingen die er gebruik van maken.
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Artikel 3. Wie komt in aanmerking?
Enkel door het College van Burgemeester en Schepenen als jeugdwerkinitiatief erkende
jeugdbewegingen komen in aanmerking voor deze vorm van materiële ondersteuning op
voorwaarde dat de jeugdbeweging nog bestaat en werkt op het moment van de ondersteuning.
De intrekking van de erkenning heeft verlies van het recht op deze ondersteuning tot gevolg.
Artikel 4. Welk vervoer komt in aanmerking?
4.1 Het vervoer van het spel- en kampeermateriaal dat een jeugdbeweging nodig heeft voor
de concrete werking tijdens het kamp.
a. Beschrijving van de ondersteuning
- Het gemeentebestuur huurt vrachtwagens in bij private verhuurfirma’s. De
jeugdbewegingen kunnen kiezen voor een vaste vrachtwagen of een trekker met
oplegger.
- Het gemeentebestuur stelt vrachtwagenchauffeurs aan als gemeentelijke
vrijwilligers. De chauffeurs beschikken over een geschikt en geldig rijbewijs voor het
betreffende voertuig.
- Het gemeentebestuur voorziet 1 vrachtwagen per kamp met een maximum van 2
kampen per jeugdbeweging. Een jeugdbeweging organiseert 2 kampen indien er
sprake is van 2 verschillende kampadressen of er sprake is van 2 volledig
verschillende kampperiodes
- Indien het voorvalt dat een jeugdbeweging niet aan 1 van deze 2 voorwaarden
voldoet maar kan aantonen dat het opportuun is om van 2 vrachtwagens gebruik te
maken dan is dit enkel mogelijk indien het deelnemersaantal hoger is dan 140 en er
kan aangetoond worden dat het nodig is om 2 vrachtwagens in te zetten voor een
goede organisatie van het kamp.
- Om het laden aan het jeugdlokaal vlot te laten verlopen, wordt de vrachtwagen de
dag voor de heenreis aan het jeugdlokaal geplaatst.
- Voor de terugreis wordt 1 kalenderdag voorzien om de vrachtwagen te laden op de
kampplaats en terug te lossen aan het jeugdlokaal.
b. Voorwaarden
- Het vervoer gebeurt vanuit Kuurne naar de door de jeugdbeweging gehuurde
kampplaats en terug.
- Het kampvervoer geldt enkel indien de kampplaats op maximum 320 km rijden van
Kuurne ligt.
- Buitenlandse kampen kunnen van deze ondersteuning genieten voor zover de
afstand naar de kampplaats binnen het maximum van 320 km valt en voor zover de
kampplaats via het vasteland bereikt kan worden. De extra kosten (péages,
douane,…) voor vervoer in het buitenland worden door de jeugdbeweging zelf
gedragen.
- De jeugdbeweging voorziet voldoende medewerkers om de vrachtwagen te laden en
te lossen.
- De jeugdbeweging voorziet minstens 1 begeleider die met de vrachtwagen meereist.
- De jeugdbeweging neemt zelf contact op met de chauffeur voor concrete afspraken.
- De chauffeur ziet er op toe dat de vrachtwagen correct geladen wordt.
- De chauffeur wordt niet ingeschakeld om de vrachtwagen te laden en te lossen.
- De jeugdbeweging ziet er op toe dat de vrachtwagen niet overladen wordt.
c. Financiële regeling
Het gemeentebestuur voorziet jaarlijks een bedrag in het budget voor de organisatie
van
het
kampvervoer.
Hiermee
worden
volgende
zaken
betaald:
vrijwilligersvergoeding chauffeurs, huur vrachtwagens, dieselverbruik en eventuele
extra meerkosten. Indien de totale kostprijs van het kampvervoer het voorziene
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bedrag overschrijdt, wordt de meerkost betaald door de jeugdbewegingen. Dit
gebeurt op basis van deze verdeelsleutel:
- Het bedrag van de vrijwilligersvergoedingen wordt afgetrokken van het
voorziene bedrag op het gemeentebudget.
- Er wordt berekend welk bedrag de jeugdbewegingen nog moeten bijpassen per
kamp om alle kosten te kunnen betalen.
- Er wordt berekend hoeveel procent van de totale kostprijs er voor elke kamp
gespendeerd werd.
- Dit percentage wordt gebruikt om te berekenen hoeveel procent van de
meerkost er per kamp betaald moet worden.
- Het berekende bedrag wordt afgetrokken van de ‘toelage voor de organisatie van
meerdaagse activiteiten’ zoals voorzien binnen het ‘Gemeentelijk reglement
betreffende de financiële ondersteuning van het particulier jeugdwerk’. Indien dit
bedrag ontoereikend is, dan wordt de rest van het bedrag afgetrokken van de
werkingssubsidies.
Indien er op een bepaald kamp een meerkost ontstaat ten gevolge van vb. schade
of ongeval, dan betaalt de jeugdbeweging op wiens kamp de meerkost ontstond, de
helft van het bedrag. De rest wordt verdeeld over de andere jeugdbewegingen die
gebruik maken van het kampvervoer. Indien een jeugdbeweging echter zelf
verantwoordelijk is voor aangebrachte schade dan zal die jeugdbeweging zelf voor
de meerkost ervan moeten instaan.
4.2 Tentvervoer
a. Beschrijving van de ondersteuning
Het gemeentebestuur stelt gratis een gemeentelijke vrachtwagen met chauffeur ter
beschikking om kampeermateriaal (zoals tenten e.d.) dat bij een externe organisatie
of bedrijf gehuurd wordt, op te halen en terug te brengen.
b. Voorwaarden
- Er geldt een maximum van 1 locatie per kamp.
- Het materiaal wordt enkel op weekdagen opgehaald en teruggebracht.
- Het kampeermateriaal wordt enkel vervoerd tussen het jeugdlokaal en de
externe organisatie of bedrijf waar het materiaal gehuurd wordt.
- Om het laden en lossen vlot te laten verlopen, voorziet de jeugdbeweging
voldoende en minstens 2 medewerkers. De jeugdbeweging respecteert de
voorwaarden die door de externe organisatie of bedrijf gevraagd worden.
- De chauffeur wordt nooit ingeschakeld als extra hulp bij het laden en lossen van
het materiaal.
- Minstens 1 van deze medewerkers reist met de gemeentelijke vrachtwagen mee
als begeleider. De jeugdbeweging zorgt zelf voor het vervoer van de andere
medewerkers .
Artikel 5. Procedure voor aanvraag en behandeling.
1. De aanvraag gebeurt schriftelijk op de daartoe geëigende formulieren die ter beschikking
gesteld worden door de gemeentelijke jeugddienst tegen 1 maart van het lopende
kalenderjaar. De aanvragen worden ingediend uiterlijk op 1 april van het lopende
kalenderjaar. Aanvragen die na 1 april ingediend worden, komen niet meer in aanmerking.
2. De aanvraag bevat volgende gegevens:
- naam, adres en telefoonnummer van de kampverantwoordelijke(n),
- datum en voorziene uur van het laden aan het jeugdcentrum, van de heenreis, en van de
terugreis,
- adres van de kampplaats en een beknopte wegbeschrijving met de vermelding van
eventuele bijzonderheden,
- de voorkeur voor een vrachtwagen bestaande uit trekker met aanhangwagen of een
vaste vrachtwagen.
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- datum en uur van afspraak bij de externe organisatie of bedrijf voor het ophalen en
terugbrengen van het bij hen gehuurde kampeermateriaal.

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt alle erkende jeugdwerkinitiatieven die een
aanvraag ingediend hebben, voor 1 juni van het lopende kalenderjaar schriftelijk op de hoogte
van de concrete organisatie van het vervoer.
Artikel 6. Aansprakelijkheid.
Het gemeentebestuur is in geen geval verantwoordelijk voor het vervoerde materiaal of enige
schade die tijdens het vervoer ervan wordt opgelopen. Het gemeentebestuur is eveneens niet
verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen aan de begeleiders.
Artikel 7. Inwerkingtreding.
Onderhavig reglement en haar latere eventuele aanpassingen treden in werking na de
goedkeuring ervan door de gemeenteraad.
Artikel 8. Regeling voor afwijkingen en geschillen.
Alle zaken die niet door dit reglement worden geregeld, alle afwijkingen op de voorwaarden
bepaald in het reglement, of geschillen zijn onderhevig aan een expliciete evaluatie en
goedkeuring/afwijzing door het College van Burgemeester en Schepenen.
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