
Reglement Speelweek 2019 

 

 

Bereikbaarheid: Terrein van sport- en speeltuinvereniging Hulhuizen, Munnikhofsestraat                                                                                                          
22a Gendt. Telefoon kantine 0481-421127. Telefoon leiding speelweek 06-40171255 of 06-
81894737. Website: www.hulhuizen.nl. Email: speelweekhulhuizen@live.nl.                                                                                                                                                     

Bezoekers: Van bezoekers, zoals pers, sponsoren en mensen van de gemeente wordt 

verwacht dat zij zich eerst melden bij de organisatie. Hier wordt men vervolgens verder 
begeleid.  

Deelname/kosten: Kinderen van leden van Speeltuinvereniging Hulhuizen kunnen 

deelnemen aan de speelweek. Zij hebben een leeftijd van 6 t/m 12 jaar of worden tijdens de 
speelweek 6 jaar. Deelname kan pas geschieden na aanmelding en betaling. Maximaal aantal 
deelnemers bedraagt 250. De vooraanmelding kan via de website van de speeltuin, 
speelweek. De aanmelding wordt pas definitief na betaling van het inschrijfgeld op 18 mei 
2019. Is op 20 mei 2019 het maximumaantal deelnemers nog niet bereikt dan kunnen kinderen 
van speeltuinleden (peildatum 1 maart 2019) zich alsnog aanmelden (tot 14 juni 2019). De 
kosten voor deelname bedragen € 30,00 per gezin en daarnaast € 10,00 per kind. Zie voor 
uitleg nieuwsbrief aanmelding. Na betaling vindt geen restitutie meer plaats. 

Eten en drinken: De organisatie verzorgd op enkele dagen het eten en drinken, zie 

hiervoor het programmaboekje. Zorg daarnaast altijd zelf voor voldoende eten en drinken, want 
de ervaring leert dat de kinderen tijdens deze dagen meer honger en dorst hebben dan 
normaal. Energiedrankjes en een ovrdaad aan snoep zijn niet gewenst. 
Zorg vooraf dat de organisatie van de speelweek op de hoogte is van evt. voedingsdiëten en 
allergieën/medicijngebruik e.d. 

Groepen: Tijdens de speelweek hanteren we twee leeftijdscategorieën: kinderen uit groep 2 

t/m 5 en uit groep 6 t/m 8 die gedeeltelijk aan een gezamenlijk programma deelnemen. 
Minimuumleeftijd is 6 jaar of het kind wordt 6 jaar tijdens de speelweek. Voorafgaand aan de 
speelweek kan men een voorkeur opgeven voor vriend(in) om samen meein een groepje te 
zitten. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met deze voorkeur, doch gezien de 
gemengde samenstelling van de groepen is dit niet altijd mogelijk. Per groep is er minimaal 1 
vaste begeleider die verantwoordelijk is voor de groep. Het is mogelijk om, op verzoek, 
kinderen die qua leeftijd behoren tot de oudere groep, te plaatsen bij de jongere groep. 
Andersom is niet mogelijk.  

Tenten: De kinderen mogen een kleine tent meenemen en deze opzetten op het 

aangewezen terrein. Daarnaast zijn er enkele groepstenten t.b.v. de leiding, activiteiten en                                                                                                         
overnachting. De meeste activiteiten vinden plaats op het terrein van de sport- en 
speeltuinvereniging Hulhuizen.  

Hulpverlening: Tijdens de speelweek is het mogelijk dat er zich een noodsituatie voordoet.                                                                                                                        
We denken hierbij aan een ongeval, brand of extreme weersomstandigheden. Zie hiervoor het 

http://www.hulhuizen.nl/


calamiteitenplan. 

Kleding: Denk aan de juiste kleding, in overeenstemming met de weersverwachting. Geef 

uw kinderen in ieder geval een extra setje kleding en een handdoek mee. Bij warme dagen is 
badkleding gewenst. Denk ook aan zonnebrandcrème als het weer hiertoe aanleiding geeft. 

Openingstijden: De speelweek begint op maandag 8 juli 2019 en eindigt op vrijdag 12 juli 

2019. Zie voor de exacte tijden het programmaboekje. Er is begeleiding aanwezig 1 uur voor 
het begin van het programma tot 1 uur na afloop van het programma. Tijdens de pauzes gaan 
de kinderen niet naar huis. Zorg ervoor dat de kinderen voor het aanvangstijdstip van de 
activiteit daadwerkelijk op het terrein aanwezig zijn.  
 
Ook vragen wij vrijwilligers die staan ingepland voor de begeleiding van een activiteit om een 
half uur voor aanvang zich te melden bij de leiding voor uitleg. Op deze wijze kunnen de 
activiteiten tijdig aanvangen. Bij slecht weer kan besloten worden om het programma te 
wijzigen en enkele activiteiten geen doorgang te geven. We zullen dit zoveel mogelijk via de 
nieuwsbrief en sociale media communiceren. Houdt er rekening mee dat dit kan betekenen dat 
het programma eerder eindigt of later begint. 

Begeleiding: Kinderen die op het voortgezet onderwijs zitten kunnen zich aanmelden als 

begeleider van een groep tijdens de speelweek. De organisatie bepaalt de inzet van de 
begeleiders tijdens de speelweek. De begeleiders kunnen ook deelnemen ten behoeve van 
een maatschappelijke stage. Hiervoor dient men voorafgaand aan de speelweek contact op te 
nemen met de stagecoördinator van de school. Er is voor de begeleiding geen mogelijkheid 
voor overnachting. 

Parkeren: Op het terrein zelf zijn geen mogelijkheden tot parkeren. We vragen u dan ook                                                                                                                                  
zo veel mogelijk met de fiets te komen. Fietsen kunnen worden geplaatst bij de fam. Holtslag 
aan de Groenestraat. Ook als u alleen u kind even naar het terrein brengt vragen wij u de fiets 
aan te sluiten, zodat er geen chaos ontstaat. Parkeren van auto’s langs de openbare weg. Volg 
hiervoor de aanwijzingen van de verkeersregelaars. Voor het uit laten stappen van de kinderen 
en het uitladen van goederen is direct bij de ingang van het terrein gelegenheid.  

Publiciteit: Tijdens de speelweek zullen foto’s gemaakt worden, die mogelijk gepubliceerd                                                                                                                              
gaan worden op de website van Hulhuizen. Als u bezwaar heeft tegen publicatie van foto’s van 
uw kind(eren) dient u dit vooraf kenbaar te maken aan de organisatie. 

Roken en alcoholische dranken: Vanuit een voorbeeldfunctie zal de begeleiding en 

vrijwilligers gevraagd worden het roken te beperken. Alcoholgebruik door de begeleiding en 
vrijwilligers is tijdens de openingsuren van de speelweek niet toegestaan, met uitzondering van 
de vrijdagavond vanaf 18.00 uur. 

Toegang tot het terrein: De kinderen melden zich iedere ochtend bij de centrale tent en                                                                                                            
leveren daar hun keycord in bij hun begeleider. De organisatie heeft hiermee overzicht welke 
kinderen aanwezig zijn. Na afloop van het programma nemen de kinderen hun keycord weer 
mee naar huis. Ouders en overige belangstellenden mogen tijdens het programma niet 
aanwezig zijn op het terrein, mits hier om gevraagd wordt door de leiding. In het 
programmaboekje kunt u vinden wanneer u van harte welkom bent op het terrein. Tijdens de 
overnachting van woensdag op donderdag is het terrein afgesloten. Als u uw kind komt 



ophalen, meldt u zich dan bij de nachtwacht aan de ingang. Vrijdag na afloop van de 
speelweek graag de keycord weer inleveren. 

Verzekering: Deelname geschiedt op eigen risico. De activiteiten van de speelweek zijn                                                                                                                      
verzekerd op grond van de WA-verzekering van de speeltuinvereniging. Als de kinderen het 
terrein verlaten zonder dit te melden aan de leiding, vervalt de verantwoordelijkheid van de 
leiding. Laat geld, kettingen, horloges, mp3-spelers, mobieltjes e.d. thuis, bij verlies of 
beschadiging is de sport- en speeltuinvereniging Hulhuizen hiervoor niet aansprakelijk. 

 
 
Voor verdere informatie zie de site www.hulhuizen.nl en facebook Speelweek Hulhuizen 
Mocht er toch nog iets te vragen zijn wat niet op de site staat, mail dan naar 
speelweekhulhuizen@live.nl 
 

 

http://www.hulhuizen.nl/
mailto:speelweekhulhuizen@live.nl

