
 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
De activiteiten worden ingericht door Don Bosco Speelplein vzw., Lenniksesteenweg 2, 1500 Halle, en gaan door op 
de terreinen van de Don Bosco school, zelfde adres. 
 
ENGAGEMENT 
Speelplein Don Bosco Halle is een organisatie die voor 100% uit vrijwilligers bestaat, iedereen komt uit vrije keuze 
helpen. Je wordt niet betaald voor je inzet, maar wordt wel op andere manieren vergoed (zie verder). Let wel, vrijwillig 
staat niet gelijk aan vrijblijvend. We verwachten van jou als vrijwilliger op Speelplein Don Bosco Halle dat je het 
aangegane engagement opneemt en je aan dit huishoudelijk reglement houdt. 
 
DON BOSCO 
Op ons speelplein werken we samen om de waarden en ideëen te vertalen naar onze speelpleincontext, zoals 
beschreven in onze visie- en missietekst. 
 
INSCHRIJVING EN LEEFTIJDSGRENS 
Als je als vrijwilliger wil komen helpen in de zomer, moet je je per speelpleinweek inschrijven. Dit kan via een formulier 
op onze website. Je kan vrijwilliger worden op Speelplein Don Bosco Halle in het jaar dat je 16 wordt. Als je 
animatorcursus hebt gevolgd en stage wilt doen, ligt de grens op 15 jaar. 
 
AANWEZIGHEID VAN ANIMATOREN 
Voor een animator start de week op zondag om 19u, dan verwachten we iedereen die in de komende week op het 
speelplein staat. Doorheen de week worden animatoren om 8u30 op het speelplein verwacht, voor animatoren met 
ochtendopvang is dit 7u30. Een speelpleindag duurt tot 21u. Op vrijdag eindigen we na de opruim van het speelplein 
om 19u. 

 
VERLATEN VAN DE TERREINEN 
Tijdens de speelpleindag is het niet toegestaan om de terreinen te verlaten zonder toestemming van de pleinleiding. ’s 
Nachts gaat dit ook op voor vrijwilligers die blijven overnachten. Vrijwilligers die niet blijven overnachten moeten na de 
speelpleindag (21u) de terreinen verlaten. Op dinsdag en donderdag is er nog de kans om gezellig samen te zijn tot 23u. 
 
TAKEN VAN EEN ANIMATOR 
De taak van een animator is om de aanwezige kinderen te animeren, door activiteiten te organiseren en hen aan te 
zetten tot spelen. De animator zorgt er ook voor dat de kinderen veilig kunnen spelen en ze zich aan de speelpleinregels 
houden. Daarnaast staat een animator mee in voor de orde en netheid op het speelplein. Voor meer informatie over de 
werking van het speelplein kan je terecht in de leidraad voor animatoren, die te vinden is op onze website. 
 
VERGOEDING VOOR INZET 
Je krijgt geen vrijwilligersvergoeding voor je inzet, we drukken onze dank op andere manieren uit. We voorzien voor alle 
vrijwilligers een middag- en avondmaal, snacks en drank. Op vrijdagavond is er geen avondmaal. Elke vrijwilliger kan 
ook blijven slapen op het speelplein, voor hen is er ook ontbijt. Doorheen het jaar worden allerlei activiteiten 
georganiseerd door en voor de vrijwilligers en op het einde van elke zomer geven we elke vrijwilliger ook een 
bedankingsgeschenkje. 
 
ALCOHOL EN ROKEN 
We verwachten van al onze vrijwilligers dat er op speelpleinactiviteiten verantwoordelijk met alcohol wordt omgegaan. 
Tijdens de zomer kan het speelplein iets te drinken aanbieden na het einde van de speelpleindag (21u). We houden ons 
aan de wettelijke leeftijdsgrens van 16 jaar. Sterke drank kent geen plaats op ons speelplein en eigen alcohol meenemen 
mag niet. Verboden middelen, zoals drugs, meenemen of gebruiken op ons speelplein is niet toegelaten. Roken is bij 
wet niet toegelaten op schoolterreinen, ook buiten de schooluren. Rokers moeten met de pleinleiding afspreken waar 
en wanneer ze mogen roken. 
 
SCHADE, VERLIES EN DIEFSTAL 
Waardevolle voorwerpen blijven best thuis. Wie toch een gsm of andere kostbare toestellen meebrengt, doet dit op 
eigen verantwoordelijkheid en kan deze dagelijks bij aankomst in bewaring geven op het secretariaat. Indien niet, 
kan het speelplein niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade, verlies of diefstal. 
Verloren of kapot materiaal wordt niet vergoed of vervangen. 
  



 

 

FOTO’S EN BEELDMATERIAAL 
Bij de inschrijving vraagt het speelplein toestemming om foto’s of ander beeldmateriaal te maken en te gebruiken. 
Als je hiervoor toestemming geeft, ga je akkoord met het online en offline publiceren van foto’s waar je herkenbaar 
opstaat. Voor niet-gerichte, sfeer- en groepsfoto’s heeft Speelplein Don Bosco Halle geen toestemming voor 
publicatie nodig. Deze afspraken gelden ook voor vrijwilligers; je verspreidt geen eigen foto’s en ander 
beeldmateriaal van kinderen (via sociale media of andere kanalen). 
 
PRIVACY EN GEGEVENSBEWARING 

Het speelplein bewaart de contactgegevens in een afgeschermde database tot na de speelpleinperiode van het 
volgende jaar. De gegevens van een vrijwilliger die 2 zomers niet is ingeschreven op het speelplein, worden verwijderd. 
Voor meer info verwijzen we naar onze privacyverklaring. 
 
VOERTAAL 
De officiële voertaal op het speelplein is Nederlands. 
 
NIET NAKOMEN VAN REGELS 
Iedereen is welkom op ons speelplein, maar indien nodig behoudt de raad van bestuur zich het recht om vrijwilligers 
de toegang tot het speelplein te weigeren. Dit gebeurt in overleg met de pleinleiding en na een gesprek of uitnodiging 
tot gesprek met de vrijwilliger of met de ouders/voogd als hij/zij minderjarig is. 
 
Elke vrijwilliger die zich inschrijft op het speelplein verbindt zich ertoe dit reglement gelezen en begrepen te hebben en 

er zich naar te gedragen. 


