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Artikel 1: Algemeen
1. Stichting Kinderkamp Vennebulten (hierna: “kinderkamp“) organiseert sinds

1967 elk jaar in de zomervakantie een kampweek voor kinderen uit de omgeving
van Varsseveld.
2. De organisatie bestaat uit zowel de het bestuur als alle vrijwilligers. Indien
hieronder wordt gesproken over beslissingen kan de organisatie enkel als
bestuur worden gelezen. Zij zijn verantwoordelijk en hebben beslisbevoegdheid
voor de Stichting Kinderkamp Vennebulten.

Artikel 2: Aanmelding
1. Kinderen wonende in de omgeving van Varsseveld, deelnemend aan het

2.
3.

4.
5.

basisonderwijs (groep 3 t/m groep 8) kunnen deelnemen aan het kinderkamp.
Tevens kunnen kinderen die na de zomervakantie naar groep 3 of naar het
eerste jaar van het voortgezet onderwijs gaan ook deelnemen.
Wanneer een kind gedragsproblemen of speciale behoeften heeft, dient dit
duidelijk te worden aangegeven op het inschrijfformulier.
Plaatsing geschiedt door de organisatie op basis van woonplaats. Kinderen
wonend in Varsseveld, Heelweg, Lichtenvoorde of Westendorp krijgen in de
regel de voorrang op kinderen die buiten deze plaatsen woonachtig zijn.
De organisatie behoudt zich het recht om een inschrijving te weigeren zonder
opgaaf van redenen.
Inschrijving is pas geldig wanneer het inschrijfgeld is ontvangen (zie ook Artikel
3: Betaling en restitutie).

Artikel 3: Betaling en restitutie
1. Het inschrijfgeld dient uiterlijk voor het einde van de op de factuur gestelde
2.
3.

4.

5.

termijn (de “betaaldatum“) te zijn geïncasseerd.
In het geval betaling niet tijdig voldaan is op de betaaldatum wordt 25% van het
totaal bedrag extra in rekening gebracht.
Annulering van een inschrijving kan kosteloos tot 31 dagen voor aanvang van
het kinderkamp. Er kan door de organisatie worden afgeweken van deze termijn
indien hier zwaarwegende gronden voor gelden.
Wanneer een kind niet een volledige week (maandag t/m vrijdag) aanwezig kan
zijn op het kinderkamp, bijvoorbeeld door heimwee of ziekte, geeft dat geen
recht op restitutie.
Het bestellen van een T-shirt kan uiterlijk tot de betaaldatum.

Artikel 4: Deelname
1. Kinderen worden niet verwacht de gehele duur van het kinderkamp aanwezig

te zijn. In geval van afwezigheid dient dit tijdig gemeld te worden bij de
organisatie.
2. Kinderen die gedrag vertonen dat als ongewenst wordt ervaren, worden hierop
aangesproken. Indien nodig wordt contact opgenomen met de
ouders/voogd/wettelijk vertegenwoordiger. De organisatie heeft te allen tijde het
recht een kind naar huis te sturen bij ongewenst gedrag of het niet functioneren
binnen de groep. In dergelijke gevallen zal het inschrijfgeld niet worden
gerestitueerd. De ouders/voogd/wettelijke vertegenwoordiger worden in dit
geval verantwoordelijk gesteld voor het ophalen van het kind.

3. De groepen op het kinderkamp worden op leeftijdscategorie ingedeeld.

(jongsten, middelsten en oudsten). Binnen deze drie groepen wordt door de
kinderen zelf groepjes samengesteld. Hierin kan niet worden geruild. In
voorkomende gevallen kan door de organisatie van deze regel worden
afgeweken. Dit is te allen tijde ter beoordeling van de organisatie.
4. Kinderen en hun ouders/voogd/wettelijk vertegenwoordiger dienen zich te
houden aan de regels die zijn opgenomen in de gedragscodes. Deze
gedragscodes staan op de website van Stichting Kinderkamp Vennebulten
(http://www.kinderkampvennebulten.nl/).

Artikel 5: Organisatie
1. De organisatie bestaat enkel uit vrijwilligers.
2. Leden van de organisatie die deelnemen aan het kinderkamp (de “leiding“)

dienen ten minste 14 jaar oud te zijn op het moment dat het kinderkamp begint.
3. Van alle leiding is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voorhanden.
4. Er zijn mensen aanwezig die in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma.
Het kinderkamp voldoet aan de vereisten die nodig zijn om eerste hulp te
bieden. Indien er hulp moet worden geboden bij ongevallen, ziekte of
anderzijds, waarbij het schaamtegevoel van de kinderen een rol kan spelen
worden de wensen van het kind gerespecteerd. Noodzakelijke hulpverlening
wordt direct geboden.
Indien nodig, wordt door leiding, die in het bezit zijn van een EHBO-diploma, zo
spoedig mogelijk een arts geraadpleegd en wordt er contact met de
ouders/voogd/wettelijke vertegenwoordiger opgenomen. Indien de situatie
spoedeisende hulp vereist, krijgt de leiding met EHBO-diploma de uitzonderlijke
toestemming om het slachtoffer te vervoeren.
5. Op het kinderkamp zijn twee vertrouwenspersonen aanwezig; één voor de
ouders/voogd en de kinderen en één voor de vrijwilligers.

Artikel 6: Verzekering en aansprakelijkheid
1. Kinderen zijn primair verzekerd via de eigen aansprakelijkheidsverzekering. De

organisatie heeft echter zorggedragen voor een secundaire dekking.
2. De organisatie en de leiding zijn niet hoofdelijk aansprakelijk voor enigerlei

geleden schade welke is ontstaan gedurende het kinderkamp. Wanneer een
beroep kan worden gedaan op de wettelijke aansprakelijkheid van de
organisatie, is deze aansprakelijkheid, in alle gevallen, beperkt tot het bedrag
dat wordt uitgekeerd onder de WA-verzekering van de organisatie volgens de
daarin geldende polisvoorwaarden.

Artikel 7: Verwerken van persoonsgegevens
1. Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens en die van

uw kind(eren). Wij verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de
uitvoering van onze taak en zoals die staat omschreven in ons doel van de
organisatie.
2. Wij verstrekken persoonsgegevens in beginsel niet aan derden. De organisatie
heeft deze mogelijkheid wel als daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven,
als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak,
in geval van nood, of als zo’n verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden
van de verwerking van persoonsgegevens. Een overzicht van hoe wij

persoonsgegevens verwerken staat beschreven in onze privacyverklaring, die
te vinden is op onze website (http://www.kinderkampvennebulten.nl/).
3. Wij bewaren persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig
achten, tenminste uiterlijk tot wanneer een kind de leeftijd heeft bereikt waarop
hij/zij niet meer in aanmerking komt voor de doelgroep waarvoor het
Kinderkamp bedoeld is.

Artikel 8: Overige
1. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden geen sluitende oplossing

bieden voor een gerezen probleem of vraag zal de organisatie een besluit
nemen naar de dan geldende maatstaven en met de op dat moment aanwezige
kennis. Dit besluit is bindend voor alle betrokkenen.
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