
                                                  

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, bij een minimale bezetting zal het 
huidige bestuur actief kandidaten werven. Bestuursleden mogen voor een tijd van 3 
jaar de functie bekleden, zij zijn voor onbepaalde keren herkiesbaar voor 3 jaar.  

• Lid 2: Een kandidaat voor het bestuur meldt zich bij een bestuurslid 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. Dit wordt door het zittende bestuur getoetst.  

• 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 te allen tijde kandidaten voor het 
bestuur aandragen. Bij toetreding tot het bestuur zal dit pas plaats vinden na de 
KinderVakantieWeek en dus voor de organisatie van een nieuwe editie. 

 
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 

van de stichting adequaat zijn verzekerd. 

• 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. 
- 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). 

 
Artikel 4: Indeling, kandidaatstelling en taken werkgroepen 

• Lid 1: Binnen Kelekeet wordt er gewerkt met werkgroepen. De behoefte die er is 
wordt jaarlijks door het zittende bestuur beoordeeld en ingevuld.  

• Lid 2: Een ieder kan zich kandidaat stellen voor een werkgroep. Kandidaten moeten 
minstens 14 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. 

• Lid 3: Iedere werkgroep is verantwoordelijk voor het maken van een draaiboek voor 
zijn eigen onderdeel.  

• Lid 4: Elke werkgroep is altijd met één of meerdere leden vertegenwoordigd tijdens 
de werkgroepvergaderingen, die naar behoefte plaatsvinden.  

 



                                                  

Artikel 5: Eigendommen van de stichting 

• Lid 1: De eigendommen worden in beginsel opgeslagen in een container (elders 
gestalt) en een verenigingskast in het Wapen van Reek. Andere opslagplaatsen zijn 
mogelijk en zullen te allen tijde worden gezocht.  

• Lid 2: Materialen boven de €500,- worden op een verantwoordelijke wijze 
opgeborgen, dit zal binnen het bestuur worden besproken.   

• Lid 3: 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 
evenementenverzekering bij Nationale Nederlanden waarmee, volgens de daarin 
geldende polisvoorwaarden, een schadeclaim kan worden bekeken en mogelijk 
gehonoreerd. Deze verzekering wordt jaarlijk opnieuw afgesloten ten tijde van de 
kampweek.  

• Lid 2: Als vrijwilligers onverhoopt schade oplopen tijdens het uitvoeren van 
vrijwilligerswerk heeft Gemeente Landerd een vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers 
worden hier automatisch in meegenomen.  

 
Artikel 7: Veilig (sport)klimaat 

• Lid 1: Kelekeet heeft de visie om een stichting te zijn waar iedereen zich veilig voelt 

en plezier kan hebben met elkaar. Iedereen mee mag doen. Binnen de stichting is 

daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag in welke vorm dan ook. We 

hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als iemand zich 

toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. 

• Lid 2: Om de visie in te kleden zal er middels een werkgroep worden gekeken en 

gewerkt aan een vastlegging rondom de acties die de organisatie uitvoert om een 

veilig (sport)klimaat te creëren en behouden.  

• Lid 3: Tijdens activiteiten van Kelekeet zijn er een huisregels van kracht, deze worden 

benoemt in een apart document en worden tevens beoordeelt door de werkgroep 

veilig (sport)klimaat.  

• Lid 4: De huisregels en speerpunten voor een veilig (sport)klimaat zullen worden 

gedeeld met alle deelnemers en vrijwilligers van Kelekeet, deze zijn tevens te vinden 

op de website: www.kelekeet.nl  

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. 

 
 
 
 
 

http://www.kelekeet.nl/


                                                  

Artikel 9: Inschrijving. 

• Lid 1: Geldt alleen voor kinderen die (gedeeltelijk) wonen of naar school gaan in 
Reek, zij dienen op het moment van inschrijven in groep 2 (5 jaar) t/m groep 8 (13 
jaar) te zitten. Uitzonderingen op lid 1 worden enkel gemaakt als het bestuur hier 
unaniem mee instemt. 

• Lid 2: Aanmeldingen na de aangegeven inschrijftermijn worden niet geaccepteerd. 
Uitzonderingen op lid 2 worden enkel gemaakt als het bestuur hier unaniem mee 
instemt. 

• Lid 3: Op moment van inschrijving is de deelnemer (kind) inschrijfgeld verschuldigd 
aan de stichting. Dit dient gelijktijdig met het inschrijven voldaan te worden: zonder 
inschrijfgeld wordt de aanmelding niet in behandeling genomen. 

• Lid 4: Kinderen worden in groepen ingedeeld; er kan tijdens de Kelekeet niet meer 
van groepje geruild worden. 

• Lid 5: Kinderen die nog niet in groep 2 van de basisschool zitten maar de leeftijd van 
3 jaar hebben, en van wie de ouder zich als begeleider heeft aangemeld mogen 
deelnemen in een speciale (jongere) kindergroep. Deze kinderen kunnen deelnemen 
op de momenten dat de ouders/verzorgers ondersteunen aan Kelekeet.  

• Lid 6: Als kinderen deelnemen aan het avondprogramma moet hiervoor extra 
inschrijfgeld betaald worden.  

• Lid 7: Het inschrijfgeld voor deelname aan Kelekeet is per 15 januari 2020:  
o Deelname dagprogramma: €10,- 
o Deelname avondprogramma: €2,50 
o Deelname peuter: €5,-  

• Lid 8: Het bestuur houdt zich het recht voor de hoogte van de inschrijfbedragen aan 
te passen.  
  

Artikel 10: Leeftijdbegrenzing. 

• Lid 1: Bestuur. Bestuursleden moeten minimaal 18 jaar zijn om in aanmerking te 
komen om lid te worden van het bestuur. 

• Lid 2: Vrijwilligers. Vrijwilligers moeten ten minste 14 jaar zijn. Het bestuur streeft er 
naar om de groepsleiding in te delen op zo’n manier dat er kan worden gesproken 
van een volwassen en verantwoordelijke groepsleiding. 

 
Artikel 11: Slotbepalingen 

• Lid 1: 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 4 maart 2020 en 
ondertekend door de leden van het bestuur:  
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