
Voor- en naopvang

Aan- & afmelden

Afwezigheid

Kledij

Het kamp start telkens om 9 uur en eindigt om 16 
uur. De vooropvang start om 8 uur en de naopvang 
eindigt uiterlijk om 17 uur. We vragen om de kinderen 
steeds op tijd te brengen en af te halen.

Tijdens de voor- en naopvang worden geen geor-
ganiseerde activiteiten voorzien, enkel toezicht door 
de monitoren. Kinderen kunnen eventueel zelf een 
boek of tekenmateriaal meebrengen om zich bezig 
te houden. 

Bij aankomst op het kamp is aanmelden van je kind(eren) verplicht. Er zal iemand 
klaar zitten om jullie te verwelkomen en de aanwezigheid noteren. Bij het afhalen is 
moeten de ouders of verzorgers een handtekening zetten op de uitschrijflijst die zal 
klaar liggen op het einde van het kamp.

We wijzen zowel de monitoren als ouders op het belang van het aanmelden en 
uitschrijven van de deelnemer. Dit zorgt voor een controle op de aan- en af-
wezigheden (is onder andere belangrijk bij een mogelijke evacuatie) en op het 
‘veilige’ vertrek van de deelnemer.

Je kunt bij de inschrijving jouw kind de toestemming geven om zonder begeleiding 
naar het kamp te komen. Dit kan enkel schriftelijk. Indien je dit toestaat, zal je kind 
zichzelf aan- of afmelden aan de monitor.

Bij afwezigheid van de deelnemer is het belangrijk om zo snel mogelijk de kampver-
antwoordelijke in te lichten, liefst voor de start van het kamp. Een terugbetaling is niet 
mogelijk voor deze gemiste dag(en). U kan de nummer van de kampverantwoordeli-
jke terugvinden bij het onthaal op de kamplocatie.

De kinderen dragen een short of jogging, een
T-shirt en binnenschoeisel. Afhankelijk van
de periode zorg je ook voor een trui en buitenschoeisel. 
Er worden vaak ook activiteitenbuiten uitgevoerd. Voor 
kinderen onder de 6 jaar verwachten we reservekledij 
voor ongelukjes.

Informatie kampen



Zindelijkheid

Monitoren

Kampverantwoordelijke

Middagpauze

Verloren voorwerpen

Slotoptreden

Van kinderen die deelnemen aan onze kampen verwachten we dat ze zindelijk zijn, 
d.w.z. dat ze zelf kunnen aangeven wanneer ze naar toilet moeten en kunnen op-
houden tot ze op het toilet zitten. Wanneer we vaststellen dat uw kind niet zindelijk is 
kunnen we ervoor beslissen om deelname stop te zetten.

We werken met monitoren die ofwel in het onderwijs staan ofwel een interne opleid-
ing gekregen hebben. De monitoren zijn minstens 18 jaar oud. Het kan ook zijn dat 
monitoren een stage uitvoeren op een kamp, maar dan worden deze ondersteund 
door de kampverantwoordelijke.

Op elk kamp zal een kampverantwoordelijke aanwezig zijn, die instaat voor een vlot 
verloop. Hij/zij zal ook extra ondersteuning bieden aan de monitoren, zodat wij de 
kwaliteit en veiligheid op onze kampen steeds kunnen bewaken. Bij vragen of op-
merkingen kunnen jullie de kampverantwoordelijke aanspreken tijdens de voor- of 
naopvang (telefonisch kan ook).

De middagpauze gebeurt onder toezicht van de monitoren. De deelnemers zorgen 
elke dagzelf voor een lunchpakket en een drankje. Alle deelnemers blijven tijdens de 
middagpauze op het kamp.

Alle kledingstukken moeten in de mate van het mogelijke getekend worden met de 
naam van de deelnemer. Noch Impact, noch de monitoren kunnen verantwoordelijk 
worden gesteld voor verloren voorwerpen. Mogelijke verloren voorwerpen worden na 
afloop van de vakantieperiode verzameld bij het kantoor van Impact, Selderstraat 7A, 
2060 Antwerpen, 03/434.74.06, info@impactantwerp.be. Een gevonden voorwerp dat 
je niet binnen de maand ophaalt, gaat naar Spullenhulp.

Op het einde van de week wordt er door de monitoren en 
deelnemers een slotoptreden georganiseerd. Ze hebben 
de hele week geoefend om er een geweldige show van 
te maken. Het optreden start meestal rond 16 uur maar 
er wordt altijd nog meegedeeld op het kamp zelf hoelaat 
het exact zal plaatsvinden.

Op het kamp



Foto’s

Verzekering

Fiscaal attest

Tegemoetkoming ziekenfonds

Tijdens de activiteiten worden er regelmatig foto’s genomen. Deze foto’s kunnen di-
enen voor de lay-out van affiches, folders of andere communicatiemiddelen van de 
sportorganisatie. Wil je niet dat foto’s van je kind voor dit doel gebruikt worden? Laat 
dit dan weten via een e-mail naar info@impactantwerp.be.

Alle deelnemers zijn verzekerd voor persoonlijke ongevallen en burgerlijke aansprake-
lijkheid tijdens de activiteiten. Een verzekering voor de verplaatsing van en naar de 
activiteit is inbegrepen, maar enkel indien je kan aantonen dat de deelnemer de ko-
rtste weg heeft genomen.

Voor ‘ziek’ worden is er geen verzekering voorzien.

Impact kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal, verlies en/of schade 
aan persoonlijke bezittingen. Schade aan of diefstal van persoonlijke bezittingen 
is niet verzekerd (bv. tandbeugels, gsm, kleding, uurwerken, …). Dat is dus op eigen 
risico. Bij een ongeval kan je steeds bij de monitor terecht. De monitor beschikt over 
verzekeringsformulieren die je onmiddellijk na het ongeval kan laten invullen door de 
dokter. Nadien bezorg je het formulier én een klever van het ziekenfonds terug aan de 
kampverantwoordelijke of stuur je het op naar Impact, Selderstraat 7A, 2060 Antwer-
pen. Stuur het formulier NIET rechtstreeks naar de verzekeringsmaatschappij.

 Kampen in samenwerking met Stad Mortsel ontvangt u een fiscaal attest dit is terug 
te vinden op uw online dashboard. Als onderneming komt Impact niet in aanmerking 
tot het uitreiken van fiscale attesten voor andere locaties. Er zal bijgevolg na deel-
name aan de Impact kampen geen fiscaal attest worden opgemaakt.

Veel ziekenfondsen voorzien een tegemoetkom-
ing voor opvang tijdens de schoolvakanties. Je 
deelnameattest kan je terugvinden op je online 
dashboard.

Extra informatie



Door de ouders
1. Annuleren wegens medische redenen
Er zal enkel bij een geldige medische reden (bv langdurige ziekte) worden terug-
betaald. Je stuurt hiervoor je aanvraag en het geldig medisch attest binnen de 7 
werkdagen na het kamp door per mail naar info@impactantwerp.be. Aanvragen en 
attesten die later ontvangen worden, zullen niet meer worden aanvaard. Bij de terug-
betaling wordt er rekening gehouden met het aantal deelgenomen dagen. Er wordt 
altijd een administratiekost van 15 euro aangerekend.

2. Annuleren wegens andere redenen
Wanneer u nog niet, deels of volledig heeft betaald gelden volgende voorwaarden.           
Annuleren tot 7 kalenderdagen voor de start van het kamp: In geval van annulering 
zonder medische reden wordt er geen terugbetaling voorzien. Gelieve de annulering 
per mail door te geven aan info@impactantwerp.be.              

Annuleren binnen de 14 tot 7 kalenderdagen voor de start van het kamp: In geval 
van annulering zonder medische reden wordt er een terugbetaling van 50% op uw 
inschrijvingsgeld voorzien. Gelieve de annulering per mail door te geven aan info@
impactantwerp.be.

Annuleren tot 14 kalenderdagen voor de start van het kamp: Je inschrijving kan ko-
steloos worden geannuleerd. Je moet hiervoor een mail sturen aan info@impactant-
werp.be (telefonisch annuleren is niet mogelijk).

Annulering

Door Impact
Als de kampweek niet kan doorgaan, worden de ouders van de deelnemers verwit-
tigd per mail. Het gestorte inschrijvingsgeld zal volledig worden terugbetaald.

Wanneer u niet tijdig hebt betaald, heeft Impact het recht uw inschrijving te annul-
eren. Wanneer u inschrijft binnen de 14 werkdagen moet u onmiddellijk betalen en 
gelden de annuleringsvoorwaarden zoals hierboven beschreven (zie annuleren door 
ouder).

Splash&GO VOF
Selderstraat 7A, 2060 Antwerpen
Info@impactantwerp.be
03 434. 74.06

Contactgegevens


