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Huishoudelijk Reglement 
Organisatie en bestuur 

- Speelplein Kwik Kwak wordt georganiseerd door Kwik Kwak vzw. De animatoren staan 
in voor de dagelijkse werking van het speelplein. 

 

Locatie 
- Het speelplein gaat door in de gebouwen en op het terrein van het Sint-

Michielscollege te Brasschaat, Kapelsesteenweg 72, 2930 Brasschaat. 
- Te voet of met de fiets kan het speelplein bereikt worden via de Kapelsesteenweg en 

de Zwaantjeslei. Fietsen worden in de fietsenstalling van de lagere school geplaatst. 
- Met de auto kan u parkeren op de parking aan de Kapelsesteenweg. Het is verboden 

om met de auto via de dreef op het terrein te rijden: denk aan de veiligheid van de 
spelende kinderen. 

 

Doelgroep 
Kleuters 
(Enkel in de zomer) 

Kinderen van 4 – 6 jaar. 
 
Zij hebben een eigen lokaal om apart van de grote kinderen te kunnen 
spelen. De kleuteractiviteiten zijn meer op hun leefwereld afgestemd. 
 

Lagere School Kinderen 
Ook wel LAKI’s genoemd 

Kinderen van 6 – 12 jaar. 
 
Zij vertoeven in een heuse speelstad waar ze zich volledig kunnen laten gaan. 
Per dagdeel kunnen ze kiezen uit minimum drie verschillende activiteiten die 
gekleed zijn in het dagthema. 
 

VOPs 
Very Old People 
(Enkel in de zomer) 

Kinderen van 12 – 15 jaar. 
 
Een aan ons speelplein verbonden tienerwerking. Vanaf het jaar dat ze twaalf 
worden mogen de kinderen (vrijblijvend) aan activiteiten deelnemen die 
speciaal voor de VOPs worden georganiseerd. 
 
Naast de gewone speelpleindagen is er elke vrijdag een uitstap. In Juli is er 
een VOP-overnachting op Kwik Kwak zelf, en in augustus trekken de VOPs er 
voor drie dagen op uit. (Voor dit laatste kunnen extra kosten worden 
aangerekend). 
 
Tijdens de paasvakantie is het niet mogelijk op VOP-activiteiten te voorzien, 
maar de tieners zijn uiteraard wel welkom, en we proberen ook hun 
paasvakantie onvergetelijk te maken. 
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Openingsdagen en –uren 
- Tijdens de paasvakantie is het speelplein geopend op maandag, dinsdag, woensdag, 

donderdag en vrijdag op de dagen die door het bestuur bepaald worden. 
- Tijdens de zomervakantie is het speelplein geopend op maandag, dinsdag, donderdag 

en vrijdag op de dagen die door het bestuur bepaald worden. 
- Het speelplein is geopend van 8:00 tot 18:00. De dagindeling ziet er als volgt uit: 

08:00 Start speelpleindag. Kinderen brengen kan tot 9:15. Alle kinderen worden 
ingeschreven bij de paas-/maandverantwoordelijke. 
Gelieve deze uren te respecteren. Voor 8:00 zijn uw kinderen niet 
verzekerd. Het is zeer belangrijk dat u uw kinderen komt aanmelden – 
ook de kleuters, voor u ze aan het kleuterlokaal afzet. 

09:30 Toneeltje & voormiddagactiviteiten 

12:00 Etenstijd 

12:30 Vrij spel 

13:15 Toneeltje & namiddagactiviteiten 

15:45 Vieruurtje 

16:00 Afhalen van de kinderen tot 18:00. Alle kinderen worden uitgeschreven 
bij de maandverantwoordelijke. 
Gelieve deze uren te respecteren. Indien u voor 16:00 aankomt vragen 
wij even te wachten tot de maandverantwoordelijke aan de uitschrijf 
zit, en uw kinderen hun vieruurtje hebben gekregen. Ook de kleuters 
dienen bij de maandverantwoordelijke te worden afgemeld. 

 
- De dagindeling kan aangepast worden indien de omstandigheden hierom vragen. 
- Tenzij anders aangegeven is de dagindeling hetzelfde op dagen dat de kinderen op 

uitstap gaan. 
 

Prijs van een speelpleindag 
- In de prijs is een volledige dag speelplezier, ’s middags soep en/of thee, water en 

grenadine, een vieruurtje en verzekering inbegrepen. 
- Tijdens de paasvakantie betaalt u €6,5 per dag en voor de hele vakantie éénmalig €2,5 

administratie- en verzekeringskosten per kind. 
- Tijdens de zomervakantie betaalt u €6,5 per dag en voor de hele vakantie éénmalig €4 

administratie- en verzekeringskosten per kind. 
 

Inschrijving en betaling 
- Inschrijven kan enkel via www.kwikkwak.be, tijdens de door het bestuur bepaalde 

inschrijvingsperiode. Indien u niet kan inschrijven via de website, gelieve dan 
telefonisch contact op te nemen met onze verantwoordelijke ‘Contact Ouders’ op het 
nummer 0478 56 18 67. 
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- Na inschrijving ontvangt u een factuur. Gelieve dit geld over te maken voor uw 
kinderen naar het speelplein komen. 

- Indien uw kinderen een speelpleindag zullen missen, gelieve ons dan hiervan op de 
hoogte te stellen via email (info@kwikkwak.be), bij onenigheid kunnen wij ons hiertoe 
wenden: 

o Bij afwezigheid om niet-medische redenen heeft u recht op een terugbetaling 
van de speelpleindagen enkel en alleen wanneer u 14 dagen (of langer) op 
voorhand ons hiervan op de hoogte heeft gesteld. De administratieve kosten 
(€2,5 in de paasvakantie, en €4 in de zomervakantie) worden niet 
terugbetaald. 

o Bij annulatie om medische redenen bezorgt u binnen de 7 werkdagen na de 
geannuleerde speelpleindag(en) een doktersattest aan Kwik Kwak vzw. 
Wanneer aan deze voorwaarde voldaan wordt, worden de geannuleerde 
speelpleindagen terugbetaald. 

- Indien u bij aanvang van de speelpleindag beslist uw kinderen niet naar het speelplein 
te brengen, gelieve de paas-/maandverantwoordelijke hiervan telefonisch op de 
hoogte te stellen via het nummer 0478/56.18.67 

- Geef het wachtwoord van uw account op onze website niet door aan anderen. 
 

Verzekering 
- Alle deelnemers zijn verzekerd voor persoonlijke ongevallen tijdens de activiteiten. 

Wanneer uw kind een ongeval heeft op het speelplein bezorgt Kwik Kwak vzw u een 
verzekeringsformulier. Na ontvangst van dit formulier, inclusief informatie, bent u 
verantwoordelijk voor de verdere afhandeling van de procedure. 

- Alle deelnemers zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid voor zover de 
ouders van het kind niet beschikken over een familiale polis. 

- Alle kosten dienen eerst door de ouders te worden betaald. Kosten voorgeschoten 
door Kwik Kwak vzw moeten aan Kwik Kwak vzw worden terugbetaald. De verzekering 
zal u nadien, volgens de geldende voorwaarden, de kosten terugbetalen. 

- Op aanvraag kan de volledige polis worden geraadpleegd. 
 

Animatoren 
- De animatoren van Kwik Kwak vzw staan in voor de dagelijkse werking van het 

speelplein. Ze worden aangeduid door het bestuur. Ze worden ingeschakeld als 
vrijwilliger en ontvangen hiervoor een fiscaal vrijgestelde forfaitaire 
onkostenvergoeding. De activiteiten worden door hen voorbereid. 

- Het bestuur zorgt ervoor dat er voldoende animatoren aanwezig zijn met een attest 
‘animator in het jeugdwerk’ en ‘hoofdanimator in het jeugdwerk’. 

- Tijdens de zomervakantie is er elke maand één maandverantwoordelijke die als 
jobstudent de dagelijkse leiding van het speelplein waarneemt. 

-  
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- Tijdens de paasvakantie is er een paasverantwoordelijke die als vrijwilliger de 

dagelijkse leiding van het speelplein waarneemt. 
 

Ziekte en ongevallen 
- Indien een kind in de loop van de dag ziek wordt, worden de ouders verwittigd. Samen 

wordt naar een passende oplossing gezocht. 
- Bij ernstige ongevallen worden de hulpdiensten verwittigd of wordt het kind naar het 

ziekenhuis gebracht. De paas- of maandverantwoordelijke verwittigt steeds de 
ouders. Indien haalbaar brengen de ouders hun kinderen zelf naar het ziekenhuis, bij 
overmacht of dringende spoed brengt de paas- of maandverantwoordelijke het kind 
naar het ziekenhuis. 

- Bij oppervlakkige, niet-ernstige, wonden wordt steeds geregistreerd op welke manier 
uw kind verzorgd werd. Indien nodig kan u dit navragen. Gelieve op de medische fiche 
van uw kind aan te geven welke allergieën van toepassing zijn, indien niet nader 
gespecifieerd wordt er gebruik gemaakt van standaard bruine pleisters. 
 

Medicatie 
- In principe wordt er geen medicatie toegediend tijdens de speelpleinwerking. 

Uitzonderlijk kan er in samenspraak met de paas- of maandverantwoordelijke toch 
medicatie toegediend worden, echter enkel op medisch voorschrift. Gelieve de paas- 
of maandverantwoordelijke hiervoor een schriftelijke toestemming te bezorgen, bij 
voorkeur op A4-papier. 
 

Drank en voeding 
- De kinderen brengen middageten (in een brooddoos), drank en een eventueel 

tussendoortje mee. 
- Tijdens de middagpauze kunnen de kinderen soep, thee, grenadine en/of water 

krijgen. 
- Gelieve geen zakken chips of snoep mee te geven. Een klein extraatje als dessert kan, 

echter grote zakken wekken jaloezie bij andere kinderen. 
 

Verloren en verboden voorwerpen 
- Verloren voorwerpen worden tijdens de vakantie bewaard. U kan ze vinden in de 

buurt van de uitgang van het speelplein. 
- Aan het einde van iedere vakantie plaatsen wij foto’s van alle gevonden voorwerpen 

op onze facebookpagina. Indien u uw eigendom herkent op deze foto’s kan u deze 
komen afhalen op een door het bestuur bepaald afhaalmoment. 
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- Alle voorwerpen worden op eigen verantwoordelijkheid meegebracht naar het 
speelplein. Kwik Kwak vzw is niet verantwoordelijk voor schade, diefstal of verlies van 
de meegebrachte voorwerpen. 

- Gelieve uw kinderen geen persoonlijk speelgoed /steps/skateboards mee te geven, 
om verwarring tussen ons eigen materiaal en persoonlijk materiaal van kinderen te 
vermijden. 

o Indien uw kind met zijn/haar step/skateboard naar het speelplein is gekomen, 
kan u de paas- of maandverantwoordelijke verzoeken deze te bewaren in het 
leidingslokaal. Gelieve aan de paas- of maandverantwoordelijke aan het einde 
van de dag betreffend materiaal terug te vragen. 

- Kwik kwak vzw heeft steeds het recht om bepaalde voorwerpen te verbieden op het 
speelplein. 
 

Formulieren ziekenfonds en fiscaal attest 
- Indien Kwik Kwak vzw voor uw kinderen formulieren voor het ziekenfonds moet 

invullen kan u deze afgeven aan de paas- of maandverantwoordelijke. Op de laatste 
dag dat uw kinderen naar het speelplein komen worden deze bij het afmelden van uw 
kinderen ingevuld aan u terugbezorgd. Op deze manier kunnen wij zorgen dat de 
papieren volledig correct zijn ingevuld. 

- Wie later nog formulieren wil laten invullen bezorgt de formulieren en een aan uzelf 
geadresseerde en gefrankeerde omslag aan Kwik Kwak vzw. U kan de formulieren ook 
via e-mail aan ons bezorgen, in dat geval ontvangt u een gescande versie van het 
ingevulde document. 

- U ontvangt een fiscaal attest voor de dagen dat uw kinderen deelnamen aan de 
speelplein werking. Dit fiscaal attest wordt u aangeboden via de website van zodra wij 
zelf over de nodige documentatie vanuit de gemeente beschikken. 
 

In nood 
- Tijdens de speelpleindag kan u de paas- of maandverantwoordelijke steeds bereiken 

op het nummer 0478/56.61.86 
 

Privacy 
- Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden. 
- Door uw kinderen in te schrijven geeft u de toestemming aan Kwik Kwak vzw om 

beeldmateriaal van uw kinderen te gebruiken voor promotie van het speelplein. 
 

Aanvaarding huishoudelijk reglement 
- Door uw kinderen in te schrijven op Kwik Kwak vzw verklaart u zich akkoord met dit 

huishoudelijk reglement. 
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