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We hebben de laatste jaren jammer genoeg gemerkt dat er steeds vaker communicatie problemen 
tussen de leiding en de ouders optreden. Om dit probleem aan te pakken hebben wij hieronder enkele 
huisregels opgesomd waarvan we jullie beleefd vragen ze te respecteren om zo een fijne 
samenwerking te kunnen garanderen in het voordeel van de leden. Het respecteren van deze huisregels 
laat ons, de leiding, toe om ons best te blijven doen om de kinderen een leuke maar ook pedagogische 
tijd te laten beleven. 

Bij het ondertekenen van deze charter, stem ik…………….….., ouder/voogd van 
…………………………………., ermee in dat; 

•  Ik de begin en einduren van de jaarlijkse activiteiten respecteer en mijn kind niet laat of 
vroegtijdig kom afzetten of ophalen zodat elke activiteit ongestoord kan plaatsvinden.  

• De leiding van KSA Basiliek niet ieder kind een individuele behandeling kan bieden maar wel 
zijn uiterste best zal om de specifieke noden van ieder kind te vervullen op voorwaarde dat dit 
op voorhand met de leiding besproken wordt en in de mate van het mogelijke. In het kader van 
deze regel vragen wij u beleefd speciale diëten, mentale of fysieke beperkingen van het kind 
op voorhand met de leiding te bespreken. 

• De leiding van KSA Basiliek de mogelijkheid bewaard een kind redelijkerwijs te weigeren 
voor de activiteiten en/of het paas- en zomerkamp indien de noden van het kind onmogelijk 
kunnen voldaan worden gekeken naar de capaciteiten van de leiding van KSA Basiliek.  

• Ik op de hoogte gebracht ben van het feit dat de leiding van KSA Basiliek geen 
hulpverlenende opleiding heeft genoten maar elke individuele leidster wel over een EHBO 
attest en leidersdiploma beschikt.  

• Mijn dochter kledij draagt die vuil mag worden wanneer ze deelneemt aan de activiteiten 
doorheen het jaar of het paas- en zomerkamp en ik eveneens de hoogte ben dat het altijd 
mogelijk is dat het kind zelf ook een beetje vuil kan worden. 

• Het niet is toegestaan om de kinderen hun gsm te laten meebrengen naar de activiteiten noch 
het kamp tenzij dit in overleg met de leiding gebeurd op basis van een gegronde reden. Indien 
dit wel gebeurt, zal de leiding de gsm in bewaring nemen tot het einde van de activiteit/het 
kamp. Indien de ouders om dringende of gegronde redenen contact dienen op te nemen met 
hun kinderen kan dit steeds via de leiding gebeuren. 

• Wij als ouders, samen met onze kinderen de hierboven opgesomde regels dienen te 
respecteren om zo een fijne tijd bij de jeugdbeweging te kunnen bevorderen.  

Gelezen en goedgekeurd te………. op…….. 

Handtekening


