
                                                  
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KINDERVAKANTIE WEEK 
KELEKEET 
 
Artikel 1: Doel 
Het doel van Stichting Kelekeet is opgenomen in artikel 2 van de statuten. Concreet houdt dit in dat 
Stichting Kelekeet tot doel heeft om eenmaal per jaar een KinderVakantieWeek te organiseren voor 
alle kinderen uit Reek in de leeftijd van de basisschool.  
 
Artikel 2: Bestuur en kandidaatstelling 

 Lid 1: Het bestuur bestaat uit minstens vijf leden, die worden benoemd voor een periode van 
drie jaar. Elk jaar wordt voor november besproken welke bestuursleden aan willen blijven en 
welke positie daardoor al dan niet vacant wordt. Bestuursleden zijn onbeperkt herkiesbaar. 

 Lid 2: Een kandidaat voor het bestuur meldt zich bij de voorzitter van de stichting. 
Voorwaarden om lid te worden van het bestuur: een kandidaat moet 18 jaar of ouder zijn, 
affiniteit hebben met de doelgroep, betrokken zijn bij de ideeën van de stichting en deze ook 
kunnen uitdragen.  

 Lid 3: Het bestuur beslist met meerderheid van stemmen over de herplaatsing van een 
bestuurslid en met meerderheid van stemmen over de toetreding van een kandidaat tot het 
bestuur. Bestuursleden kunnen ten alle tijden kandidaten voor het bestuur aandragen. Bij 
een voltallig bestuur vindt toetreding tot het bestuur pas plaats na de KinderVakantieWeek 
en dus voor de organisatie van het nieuwe jaar. 

 
Artikel 3: Taken van het bestuur 

 Lid 1: De voorzitter van het bestuur heeft in ieder geval de volgende taken: 
Voorzitten van de bestuursvergaderingen en werkgroepvergaderingen; 
Spreekbuis tussen het bestuur en de werkgroepen. Zorgen dat de evenementen en de 
materialen van de stichting adequaat zijn verzekerd; contact met Raoul v.d. Bosch. 

 Lid 2: De secretaris van het bestuur heeft in ieder geval de volgende taken: 
Het verzorgen van het postadres en de administratie van de stichting; Notulen uitwerken en 
verspreiden onder de bestuursleden en evt. werkgroepen. 

 Lid 3: De penningmeester van de stichting heeft in ieder geval de volgende taken: 
Het beheer van de financiën van de stichting; onderhoud van rekeningen. 
Uitwerken en onderhouden van het reglement van de stichting kelekeet. 

 Lid 4: PR-lid is verantwoordelijk voor aanvragen van de benodigde vergunningen bij de 
gemeente; uitwerken van plan van aanpak mbt. vergunningen en verlenen van subsidies. 
En zorgt tevens voor de nodige PR: zoals het onderhouden van de website; berichten van de 
lokale media over de Kelekeet. 

 Lid 5: Het verzorgen van de nodige sponsoring vanuit particulieren en bedrijven. 



                                                  
 Het staat de bestuursleden vrij om onderling de taken te verwisselen. De verdeling van de 

overige taken gebeurt bij aanvang van het nieuwe organisatiejaar (november). 

 Ieder bestuurslid neemt deel aan een van de werkgroepen. 
 
 
Artikelel 4: Indeling, kandidaatstelling en taken werkgroepen 

 Lid 1: Er bestaan de volgende werkgroepen: 
Werkgroep Programma 
Werkgroep Facilitair 
Werkgroep Rode draad/thema 
Werkgroep aankleding 
Werkgroep vrijwilligers; EHBO/bouwers/sjouwers 
Werkgroep leiding; PR en sponsoring 

 Lid 2: Werkgroepen bestaan uit ten minste twee leden, waarvan één een bestuurslid kan zijn. 

 Lid 3: Een ieder kan zich kandidaat stellen voor een werkgroep. Kandidaten moeten minstens 
16 jaar oud zijn, affiniteit hebben met de doelgroep, betrokken zijn bij de ideeën van de 
stichting en deze ook kunnen uitdragen. Kandidaten hebben de instemming nodig van de 
meerderheid van het bestuur en krijgen voorafgaand een gesprek met de voorzitter. 

 Lid 4: De indeling van de werkgroepen worden in november door het bestuur vastgesteld. 

 Lid 5: Iedere werkgroep is verantwoordelijk voor het maken van een draaiboek voor zijn 
eigen onderdeel.  

 Lid 6: Elke werkgroep is altijd met één of meerdere leden vertegenwoordigd tijdens de 
werkgroepvergaderingen, die ongeveer eens in de zes weken plaatsvinden.  

 
Artikel 5: Eigendommen van de stichting 

 Lid 1: Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de eigendommen van de stichting.  

 Lid 2: De eigendommen worden in beginsel opgeslagen bij Fam Govers. 

  Andere opslagplaatsen zijn mogelijk wanneer het bestuur hier in meerderheid mee akkoord 
gaat. 

 Lid 3: Materialen boven de €500,- worden dusdanig opgeborgen dat dit in overeenstemming 
is met de voorwaarden van de verzekering. 

 Lid 4: Het uitlenen van materialen gebeurt enkel wanneer dit met meerderheid van stemmen 
goed is gekeurd door het bestuur. 

 
Artikel 6: Aansprakelijkheid. 

   Lid 1: Het bestuur en de vrijwilligers zijn niet hoofdelijk aansprakelijk voor enigerlei geleden 
schade welke is ontstaan gedurende de Kindervakantieweek. Voor de gevallen waarin 
volgens de geldende rechtsnormen een beroep kan worden gedaan op de wettelijke 
aansprakelijkheid van Kelekeet, heeft de stichting een WA-verzekering waarmee, volgens de 
daarin geldende polisvoorwaarden, een schadeclaim kan worden gehonoreerd. 

 
 



                                                  
 
 
Artikel 7: Afspraken tijdens de Kelekeet 

 Lid 1: De veiligheid van de kinderen staat altijd voorop. Dit geldt ook voor de veiligheid van 
de aanwezig vrijwilligers en bezoekers.  

 Lid 2: Kinderen mogen niet zelfstandig beschikken over voorwerpen waarmee ze zichzelf of 
een ander kunnen verwonden, dan wel eigendommen van de stichting of van anderen 
kunnen beschadigen.  

 Lid 3: De leiding van het groepje, alsmede de organisatie moet altijd op de hoogte gesteld 
worden van allergieën en medicijngebruik van de kinderen. 

 Lid 4: De stichting is niet aansprakelijk voor het verlies van waardevolle voorwerpen die de 
kinderen van huis mee hebben genomen. 

 Lid 5: Wanneer kinderen of vrijwilligers aankomen of naar huis gaan, moeten ze zich altijd in- 
of uitschrijven, zodat het voor de organisatie duidelijk is wie aanwezig is. Dit kan bij een 
eventuele ontruiming van levensbelang zijn. 

 Lid 6: Kinderen die ziek zijn worden altijd (telefonisch) afgemeld. Dit geldt ook voor 
(hulp)leiding. Tel: 06-19214138. 

 Lid 7: Op het terrein van “de Mineursberg” en in het bos wordt niet gerookt. Er mag alleen 
gerookt worden op het “Keleplein”.  In het bijzijn van de kinderen wordt tijdens het 
avondprogramma geen alcohol genuttigd.  

 Lid 8: De overige afspraken die van toepassing zijn in de Kelekeet worden in het boekje 
gepubliceerd dat voorafgaand aan de dagen op de website staat. Ook wordt met de 
(hulp)leiding voorafgaand aan de Kelekeet de afspraken doorgenomen. De (hulp)leiding 
ontvangt ook een leidingboekje waarin de afspraken staan beschreven. 

 Lid 9: Kinderen, die zich niet gedragen in de ogen van de leiding kan na 2 waarschuwingen 
d.w.z. een gele en een rode kaart; de toegang tot de Kelekeet worden ontzegd. 

 Lid 10: Kinderen, buiten het reguliere onderwijs mogen ook deelnemen, echter nadat het is 
overlegd met het bestuur en deze de verantwoordelijkheid voor dat kind durven nemen. 

 Lid 11: Kinderen van de Maashorst nemen deel onder strikte voorwaarden, die duidelijk met 
het bestuur zijn overlegd; d.w.z. voor nu: eigen een groepen met eigen begeleiding. 

 Lid 12: De dag begint om 9:00 en eindigt om 16:00. Tussen deze tijden mogen er geen ouders 
op het veld rondlopen. 

 LID 13: De kindervakantie week vindt plaats op De Mineursberg in Reek 

 Lid 14: Er worden op school tijdig inschrijfformulieren uitgedeeld met alle informatie. 

 Lid 15: We raden ten zeerste aan om de kinderen elke dag in kleding te laten komen die vuil 
en nat mag worden. 

 Lid 16: De dag begint om 9:00 en eindigt om 16:00. Tussen deze tijden mogen er geen ouders 
op het veld rondlopen. Uitzondering; donderdagochtend 10:30 tot 11:30 uur zijn ze van harte 
welkom. 



                                                  
 Lid 17: De lunch die de kinderen 's middags eten moet zelf van huis mee worden genomen.  

  Lid 18: Tijdens de dag krijgen de kinderen meerdere keren limonade te drinken van de 
Kelekeet. Bij extreem warm weer heeft elk groepje 1 of meerde flessen water extra die heel 
de dag door worden bijgevuld. 

 

 
 
Artikel 8: Reglementswijzigingen 

 Lid 1: Voorstellen tot wijziging of aanvulling van het reglement kunnen door ieder bestuurslid 
worden ingediend. 

 Lid 2: Een ingediend voorstel tot wijziging of aanvulling wordt op de eerstvolgende 
bestuursvergadering behandeld. 

 Lid 3: Een voorstel tot wijziging of aanvulling van het reglement kan alleen met een 
meerderheid van stemmen worden aangenomen. De stemming moet gebeuren in een 
vergadering waarbij alle bestuursleden aanwezig zijn, dan wel hun stem van te voren aan de 
voorzitter kenbaar hebben gemaakt. 

 
 
 

Artikel 9: Inschrijving. 
 
Geldt voor de leeftijdscategorie van groep 3 (komend schooljaar) tot en met groep 8: 

 Lid 1: Geldt alleen voor kinderen die wonen in Reek. 

 Lid 2: Kinderen die gedurende de Kindervakantieweek voor 14 dagen logeren bij familie in 
Reek, dan wel logeren bij kinderen die gezeteld zijn op een school in Reek maar niet in Reek 
zelf wonen, kunnen ook meedoen aan de Kindervakantieweek,  mits op tijd ingeschreven. 

 Lid 3: Aanmeldingen na de aangegeven inschrijftermijn worden niet geaccepteerd. Als mocht 
blijken dat er een zwaarwegende reden was voor de latere inschrijving zal alsnog worden 
overwogen of het kind kan worden ingeschreven. In dat geval zal het bestuur een besluit 
nemen (van belang is hierbij: de reden van late  inschrijving; de periode tot aan de start van 
de Kindervakantieweek; het aantal aangemelde vrijwilligers; grootte van de groepen.) 

 Lid 4: Bij het opgeven van het kind voor de Kindervakantieweek dient tegelijkertijd het 
verschuldigde inschrijfgeld voldaan te worden: zonder inschrijfgeld  wordt de aanmelding 
niet in behandeling genomen. 

 Lid 5: Kinderen worden in groepen ingedeeld; er kan tijdens de Kelekeet niet meer van 
groepje geruild worden. 

 Lid 6: Kinderen jonger dan groep 3 (komend schooljaar) en 3 jaar en ouder, maar van wie de 
ouder zich als begeleider heeft aangemeld mogen deelnemen in een speciale kinder crèche; 
zij betalen een inschrijfgeld van 5,-. 
 



                                                  
 
  

Artikel 10: Leeftijdbegrenzing. 

 Bestuur. 
Medewerkers moeten minimaal 18 jaar zijn om in aanmerking te komen om lid te worden 
van het bestuur. 

 

 Leiding. 
Het bestuur streeft er naar om de leiding van de groepen in te delen op zo’n manier dat er 
kan worden gesproken van een geestelijk volwassen groepsleiding. Mogelijkheden voor de 
jongste vrijwilligers om als groepsleiding op te treden zijn o.a. voor de jongste groepen als zij 
minimaal 15 jaar zijn. Er dient dan wel tenminste één extra groepsleider aanwezig te zijn van 
minimaal 18 jaar.  
Voor de oudste groepen geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. 

 

 Vrijwilligers. 
Vrijwilligers moeten minimaal 15 jaar zijn. 
Hulp van medewerkers van 13 en 14 jaar wordt zeer gewaardeerd, zij hebben echter geen 
bevoegdheid tot het nemen van beslissingen of het leiden van groepen. 

 

 
 

  



                                                  
Artikel 11: Slotbepalingen 
In alle gevallen, waarin de reglementen of statuten van Kelekeet geen sluitende oplossing bieden 
voor een gerezen probleem of vraag, zal het bestuur een besluit nemen naar de dan geldende 
maatstaven en met de op dat moment aanwezige kennis welke bindend is voor alle betrokkenen 
 
 
Vaststelling 
Dit reglement is vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van juni 2013 en ondertekend door de 
leden van het bestuur, 
 
 
 
 
Rionne Verstegen    Roy de Haas 
Voorzitter     Bestuurslid 
 
 
 
 
Marjan van Delst    Lieke Vogels 
Penningmeester    Bestuurslid 
 
 
 
 
Loes Boll     Tom Verstegen 
Secretaris     Bestuurslid.     
 
 
 
 
 
 


