
                                                  

HUISREGELS 
 

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

• Lid 2a: Kinderen mogen geen voorwerpen van huis meenemen waarmee ze zichzelf of 
een ander kunnen verwonden, dan wel eigendommen van de stichting of van anderen 
kunnen beschadigen. Uitzondering hierop is de hamer, deze is benodigd voor het 
timmeren van de hutjes. Alle andere voorwerpen die benodigd zijn om een hut te 
bouwen worden door de stichting verstrekt.  

• Lid 2b: Kinderen mogen geen snoep/chips of energiedrankjes meenemen. 

• Lid 2c: Basisschool kinderen nemen geen mobiele telefoon mee naar Kelekeet.  

• Lid 3: De leiding van het groepje, alsmede de organisatie dienst indien nodig op de 
hoogte gesteld worden van allergieën en medicijngebruik van de kinderen. 
Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor communicatie inzake juist gebruik van 
medicatie. Dit geven ouders bij voorkeur aan op het inschrijfformulier.  

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

• Lid 5: Wijzigingen ten opzichte van de opgegeven aanwezigheid tijdens de kampweek 
dienen bij een bestuurslid te worden aangegeven, voor deelnemers maar ook voor 
vrijwilligers.  

• Lid 6: Kinderen die (last-minute) afwezig zijn moeten altijd (telefonisch) worden 
afgemeld, dit geldt ook voor alle vrijwilligers. Dit kan middels de kamptelefoon, dit 
nummer en contactpersoon staan op de website en in het kampboekje vermeld. Mocht 
dit niet lukken dan melden bij een van de bestuursleden. 

• Lid 7: Kelekeet streeft ernaar om een rookvrij kamp te zijn. Mede daarom mag op het 
terrein van “de Mineursberg” en in het bos niet worden gerookt.  

• Lid 8: Kelekeet schenkt geen alcohol tijdens het programma.  

• Lid 9: De overige afspraken die van toepassing zijn tijdens kelekeet worden in het 
kampboekje gepubliceerd dat voorafgaand aan de dagen op de website staat. Alle 
vrijwilligers ontvangen (per mail) een kampboekje waarin de afspraken staan 
beschreven. Met de jongere vrijwilligers (jonger dan 18 jaar) worden voorafgaand de 
afspraken mondeling besproken. 

• Lid 10: Kinderen, die zich niet gedragen in de ogen van de leiding worden hierop 
aangesproken door het bestuur. Bij aanhoudend gedrag zal er contact gelegd worden 
met de ouders/verzorgers. Als het gedrag onverhoopt niet veranderd kan de toegang 
tot Kelekeet worden ontzegd. Het bestuur maakt deze beslissing.  

• Lid 11: Kinderen, buiten het reguliere onderwijs mogen deelnemen, echter nadat het is 
overlegd met het bestuur en deze de verantwoordelijkheid voor dat kind durven te 
nemen. 

• Lid 12: Kinderen van zorginstellingen nemen deel onder dezelfde huisregels, maar zijn 
verantwoordelijk voor (voldoende) eigen groepsleiding. Mocht de hoeveelheid 
groepsleiding niet voldoende zijn dan moet de zorginstelling voor meer eigen 
groepsleiding zorgen. Bij (structurele) ongeregeldheden zal het bestuur indien nodig 
optreden volgens Lid 9.  

• Lid 13: De kindervakantie week vindt plaats op groepsaccommodatie De Mineursberg, 
kamplaan1 in Reek en in de bossen gelegen tussen de accommodatie, Corridorweg, 
Rusven en Dennenlaan.  

• Lid 14: De dag begint om 9:00 en eindigt om 16:00. Tijdens Kelekeet, gedurende deze 
tijden, vragen we ouders om niet naar het kampterrein/open veld te komen. 
Uitzondering; donderdagochtend van 11:30-12:30. Ouders kunnen dan samen met hun 
kinderen hun “Kelekieten” bewonderen. 


