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Beheer:  vz. Pollentier Tom   Verhuur:  Dereeper Frans 
  Zuidstraat 27     Moerestraat 60 
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Welkom! 

 
Namens de VZW beheer chirogebouwen heten wij jullie van harte welkom in het Jeugdheem 
Ol t’ Hope in Koekelare.  
 
Al jarenlang staan onze jeugdlokalen iedere zomer opnieuw ter beschikking van 
verschillende jeugdgroepen.  
Verschillende generaties konden reeds genieten van onze mooie en verzorgde 
accommodatie. Intussen is ons jeugdheem ook officieel erkend door toerisme Vlaanderen als 
jeugdverblijfplaats type B.  
De laatste jaren zijn wij de huidige infrastructuur nog volop aan het vernieuwen en 
verbeteren. Daarvoor konden wij reeds rekenen op de gewaardeerde steun van toerisme 
Vlaanderen, Provincie West-Vlaanderen en de gemeente Koekelare.  
 
Wij leven in Koekelare in een rustig dorp en hebben met de plaatselijke chirogroep een 
goede band met lokale gemeenschap. Graag houden wij dit zo. En rekenen dan ook op jullie 
respectvol gedrag ten aanzien van de lokale gemeenschap. 
 
Wij vragen dan ook dat jullie op een respectvolle manier omgaan met het materiaal, terrein 
en omgeving. 
 
Wij wensen jullie alvast een heel aangenaam verblijf in Ol ’T Hope.   
 
 
Vzw Beheer chirogebouwen 
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1. DE GEMEENTE KOEKELARE 
 

Website: www.koekelare.be 
 

1.1 Ligging: 
 
Koekelare ligt in het hartje van het Houtland van West-Vlaanderen, op een boogscheut van 
onze Vlaamse kust.  
Het is een middelgrote landelijke fusiegemeente (Koekelare, Bovekerke, Zande) van +/- 8500 
inwoners, met veel groen en ongeveer 70 hectare toegankelijke staatsbossen. Er is tevens een 
gemeentelijk parkbos (De Mote) van +/- 5 hectare, dat samen met het sportcentrum en een 
uitgebreid Robinson-speeltuin één geheel vormt.  
De gehele dorpskern is volledig vernieuwd en heraangelegd. Met de gehele aanpak van de 
dorpskern won de gemeente verschillende architectuurprijzen. Het centrum oogt als één 
gezellig geheel, met een aantal leuke cafeetjes, terrasjes en restaurants. . Met de renovatie en 
herinrichting van de brouwerij op het St.-Maartensplein als bibliotheek, museum, raadzaal, 
polyvalente zalen en restaurant kaapten wij een eerste prijs weg, op de open monumentendag 
1993.  
Daarnaast vindt je in Koekelare richting kust het echte polderlandschap terug.  
Koekelare heeft alvast veel te bieden op vlak van toerisme en recreatie.  
 

1.2. De omgeving van het bivakterrein: 
 

• Op zo’n 15 minuten wandelen, ligt Koekelarebos. Deze zijn voor publiek toegankelijk. 
(Zie verder onder 6.12) 

• Via een wandelpad door het gemeentelijk park "De Mote" naast het gemeentehuis 
komt U op de gemeentelijke sportterreinen en sporthal. Aansluitend daarmee is er een 
Robinson-speelplein met o.a. ruime zandbakken voor de kinderen. 

• Mede door ons vlakke landschap leent de omgeving van uw kampplaats zich 
uitstekend voor uitstappen per fiets. Er zijn talrijke fietsroutes uitgestippeld. 
Inlichtingen kunt U bekomen in de gemeentelijke toeristische dienst in het cultureel 
centrum "De Brouwerij", op de markt.  

• Er zijn zwembaden te Gistel, Diksmuide en Torhout. De afstand bedraagt slechts 10 km. 
Daarnaast zijn ook de zwembaden van Middelkerke en Oostende op geringe afstand 
(15-20km).  

• De dichtst bijgelegen badplaatsen (+/- 15 km) zijn Middelkerke of Westende en 
Nieuwpoort (+/- 18 km). Deze zijn gemakkelijk per fiets te bereiken via zo goed als 
verkeersvrije landelijke wegen. 

• Steden zoals Diksmuide en Torhout bevinden zich op een 10-tal km.  
• Brugge en Roeselare bevinden zich op een 25 km van Koekelare.   

 

1.3. Openbare diensten 
 
Openingsuren gemeentehuis: 
 Dinsdag-woensdag-donderdag en vrijdag: van 08h30 tot 12h00 
 op maandag van 09h00 tot 12h00 en van 13h00 tot 19h00 
 
Gebruik zaalaccommodaties in cultureel centrum "de Brouwerij" en cultuurzaal “de 
Balluchon”:  
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 Aanvragen kunnen gedaan worden via de toeristische dienst. .  
 
Wekelijkse marktdag: 

• iedere dinsdagvoormiddag: met ruim aanbod van o.a. groenten, vlees, vis, 
zuivelproducten, alg. voedingswaren en kledij ... 

• iedere zaterdagnamiddag van 14h00 tot 17h00 boerenmarkt: met aanbod van verse 
groenten en zuivelproducten van plaatselijke landbouwers. 
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1.4 Stratenplan Koekelare centrum: 
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1.5. Het gemeentelijk containerpark: 

 
Net als in vele andere gemeenten wordt ook in Koekelare huisvuil geselecteerd. Alleen 
huishoudelijk afval en verpakt in plastic zakken van de gemeente, PMD-afval en papier en 
karton worden opgehaald, zie hiervoor de afvalkalender. 
Ander afval kan  afgeleverd worden op het containerpark dit is een DIFTAR recyclagepark 
gelegen in de Nijverheidsstraat. Men kan er gratis terecht met: glas, papier en karton, klein 
gevaarlijk afval, elektrische toestellen, olie en vetten. Tegen betaling met: snoei en tuinafval, , 
bouwafval,... Het containerpark is gelegen in de Atlasstraat.  
 
Het containerpark is elke weekdag open van 12u45 tot 17u30 (GESLOTEN op MAANDAG) 
Op zaterdag is het containerpark open vanaf 10u tot 16u. 
Op zon en feestdagen (o.a. op 11/07, 21/07, 15/08) is het containerpark eveneens gesloten.  
 

1.6. Het gemeentelijk sportcentrum: 
 
Voor inlichtingen en reservaties gelieve U te wenden tot de VZW Gemeentelijk 
Sportcentrum.  

Contactadressen: secretariaat VZW Sportcentrum   

  Sportdienst: Belhuttebaan 40, 8680 Koekelare     
 tel. 051/589204 email: jeugd.sport-koekelare@skynet.be 
Het speelterrein, palend aan het park De Mote en de sportvelden, is uitermate geschikt voor 
peuters, kleuters en kinderen tot 12 jaar. Het werd in de jongste jaren volledig vernieuwd 
met speeltoestellen die aan de nieuwe veiligheidsnormen voldoen. Er is een zandbak met 
diverse spelmogelijkheden, allerlei speeltuigen, een speelweide, enz... 

 
Hier kunnen kinderen op een avontuurlijke wijze ravotten, terwijl men van op het terras een 
oogje in het zeil houdt en bij een gezellige babbel geniet van een heerlijk streekbiertje. 
Kortom, uitermate geschikt voor gezinnen met jonge kinderen. 
Het speelplein is permanent GRATIS toegankelijk.  
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2. VERHUURFACILITEITEN: 

 

2.1. Bivakverhuring: 
 
De periode juli en augustus is exclusief voorbehouden aan jeugdwerkverenigingen. Niet 
jeugdwerkverenigingen kunnen pas boeken 4 maand vóór datum. 
 
Het domein van de Chirogebouwen "Ol t’ hope" wordt beheerd door de beheerraad van de 
VZW Beheer Chirogebouwen. De voorzitter van de VZW is Tom Pollentier.  
 
Er is een verhuurverantwoordelijke aangesteld die gevolmachtigd is voor het afsluiten van de 
verhuurcontracten. 
 
 contactadres: Dhr. Frans Dereeper,   Moerestraat 60,  8680 Koekelare 
     tel. 051/584616, 0474/32.78.78 of via fransdereeper@hotmail.com 
 
Alleen schriftelijke contracten, zoals kopie in bijlage zijn geldig. Eventuele mondelinge beloftes 
i.v.m. verhuring moeten steeds met een contract bevestigd worden. 
De volgende verhuurperiodes zijn mogelijk: 
 
 periode 1: van 01 juli tot 11 juli 
 periode 2: van 11 juli tot 21 juli 
 periode 3: van 21 juli tot 31 juli 
 periode 4: van 31 juli tot 10 aug. 
 periode 5: van 10 aug. tot 20 aug. 
 periode 6 van 20 aug tot 30 aug.  
 
Alleen in de periodes 01 tot 11 juli en van 20 tot 30 aug. kan per overnachting gereserveerd 
worden. Voor de andere periodes in juli en augustus wordt steeds een minimum van 10 
overnachtingen aangerekend.  
Tijdens het jaar kunnen in de meeste weekends de lokalen ook gehuurd worden (zie 2.2).   
 
De bivakplaats kan door kandidaat-huurders bezocht worden na afspraak met ofwel: 

• Dhr. Frans Dereeper, tel. 051/584616 of  0474/32.78.78 of via 
fransdereeper@hotmail.com 

of 
• Dhr. Tom Pollentier, gsm: 0479/675779 of via tom.pollentier@gmail.com   

 
Andere huurclausules: zie verder onder 6. (bivakreglement) 
 

2.2. Weekendverhuring: 
 
Buiten de maanden juli en augustus kan het heem ook gehuurd worden.  
Voor het weekendverhuur zijn volgende lokalen ter beschikking: 

• Volledig ingerichte keuken 

•  3 lokalen. 

• 1 refter 

• Sanitair 

mailto:fransdereeper@hotmail.com
mailto:fransdereeper@hotmail.com
mailto:tom.pollentier@gmail.com
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Er zijn geen bedden aanwezig tijdens het jaar, deze zijn enkel voorzien voor de kampen 
tijdens de zomervakantie.  
 
Prijs voor een weekend bedraagt 180 €/weekend tot 30 personen + supplement van € 3 per 
persoon per nacht.  
 
Voor meer info, contacteer de verhuurverantwoordelijke , 
Email: weekendverhuurchirokoekelare@gmail.com,  
 
 
2.3. Het huurcontract:  
(zie kopie in bijlage achteraan in deze brochure)  
 

• De kampaanvraag gebeurt door een persoon van minstens 18 jaar, die de groep 
vertegenwoordigt. De huurovereenkomst wordt door beide partijen ondertekend. 
Doorverhuring aan anderen dan contractueel voorzien is niet toegestaan. 

 
• Het ondertekende huurcontract is pas geldig na storting van 500 € voorschot, binnen 

een termijn van 1 maand na ondertekening, op rekening BE41 7382 0812 2010 van 
het Beheer Chirogebouwen, p.a. Pollentier Trees, Westmeetstraat 71, 8680 Koekelare. 

 
• Het voorschot dat bij de ondertekening van het contract betaald wordt is niet 

terugvorderbaar ingeval van opzegging door de groep, tenzij de opzeggende groep zelf 
voor een andere huurder zorgt. In dit laatste geval is het akkoord van de verhuurder 
noodzakelijk en wordt met de nieuwe groep een nieuw contract opgemaakt. In geval 
van annulatie van het contract na 01/07 van het jaar voorafgaand aan het voorziene 
bivak , blijft 50 % van de huur verschuldigd, tenzij een andere groep uw contract 
overneemt. Ook in dit geval is het akkoord van de verhuurder noodzakelijk en wordt 
met de nieuwe groep een nieuw contract opgemaakt. 

 
• Reservatie en afsluiten van de contracten wordt voor reservaties vanuit het jeugdwerk 

beperkt tot max. de 4 eerstvolgende kalenderjaren. Reservaties buiten het jeugdwerk 
kunnen slechts in de nog vrije periodes tot max 6 maanden vooraf.  
 

2.4. Tarieven:  
(zie contract) 
 

• De tarieven op het contractvoorbeeld in bijlage zijn informatief en alleen geldig voor 
jeugdwerkverenigingen, in de periode juli-augustus. Voor niet jeugdwerkverenigingen 
is een supplement van 10 € voorzien op het minimumtarief van 250 € (tot 62 
personen) per overnachting, en een supplement van 0.15 € vanaf 63 pers. per 
overnachting op het basistarief van 4 €.  

 
• Met uitzondering van de energietarieven zijn de vermelde prijzen vast en worden die 

ook expliciet vermeld op het contract. De prijzen voor de nutsvoorzieningen (gas, 
elektriciteit en water) en de afvalcontainer kunnen aangepast worden aan de  actuele 
prijs op het ogenblik van de huur van de lokalen. Het contract vermeld informatief een 
richtprijs voor de verrekende nutstarieven. De huurder wordt vóór  31/05 van het 
kampverblijfjaar verwittigd in geval van wijzigingen. 

 
• Het overnachten in tenten, caravans of campingcars i.p.v. de lokalen geeft geen 

aanleiding tot prijsvermindering. De personen die van deze optie gebruik maken 
worden beschouwd als deelnemers aan het bivak. 
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• Het contract voorziet een forfaitbedrag per overnachting voor de groep tot en met 62 
deelnemers. Vanaf de 63ste deelnemer wordt een supplement aangerekend per 
deelnemer en per overnachting. 

 
 

2.5. Betalingen: 
 
De betaling van de huur gebeurt in 4 fasen: 

• Bij het vastleggen van het kamp wordt er 500 € voorschot betaald, binnen een termijn 
van 1 maand na ondertekening, op rekeningnummer BE41 7382 0812 2010  van VZW 
Beheer Chirogebouwen, p.a. Pollentier Trees, Westmeetstraat 71,8680 Koekelare. 

• Tegen 1 juni van het jaar van het kampverblijf wordt een waarborg van 500 € gestort 
op onze hierboven vermelde bankrekening. 

 
 

• Voor de aanvang van het bivak, ten laatste 5 dagen voor aankomst, wordt het 
minimumtarief reeds gestort op ons hierboven vermelde bankrekening.  

 
• Afrekening op het einde van het bivak. (Zie afrekeningvoorbeeld in bijlage) Deze 

afrekening bestaat uit: 
 - resterende vergoeding overnachtingen 
 - vergoedingen nutsverbruik, afvalcontainer, afvalzakken, postkaarten… 
 - eventuele schade 
 - in min: reeds betaalde voorschotten (***) 
 - de waarborg wordt nadien teruggestort (***) 
 

 Er wordt bij de eindafrekening steeds contant betaald.  
 
(***) nota: In geval er schade vastgesteld wordt bij het verlaten van de bivakplaats, wordt de 
reeds betaalde voorschot en waarborg niet terug gegeven, zolang het schadebedrag niet 
gekend of vereffend is. 
 
 

2.6 Verzekering lokalen "Ol t’ hope": 
  
De lokalen van het heem zijn verzekerd tegen brand, water en stormschade. De 
polisvoorwaarden zijn aangepast aan het verhuren, in die zin dat gekozen is voor de optie met 
afstand van verhaal tegenover derden (lees huurders).  
Deze optie ontslaat geenszins de huurder van zijn verantwoordelijkheid in geval van ernstige 
nalatigheid en ook niet van het nemen van preventieve voorzorgen. Het is dus niet nodig voor 
de groepen om een tegenverzekering te nemen voor de gebouwen tegen brand, storm en 
waterschade. (zie verder onder 6.2) 
In geval van (verzekerbare) schade valt het gedeelte van de schade dat onder de 
franchiseregeling valt, ten laste van de huurder. 
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3. BESCHRIJVING TERREINEN & LOKALEN 

 

3.1. Ligging bivakplaats: 

 
De bivaklokalen werden in het najaar van 1977 en 1986 geopend. Ze worden tijdens het jaar 
gebruikt door de plaatselijke Chiro-afdeling St.-Maarten. De laatste jaren worden de lokalen 
stelselmatig vernieuwd.  

 
Het jeugdheem "Ol t’ hope" is een bivakplaats met slaapgelegenheid voor 62 personen. Mits 
bijplaatsen van tenten kunnen meer deelnemers logeren. De refter en het beschikbare 
eetgerief is standaard voorzien voor 100 personen. Plaatsing van extra personen in de refter is 
mogelijk. Extra materiaal voor grotere groepen is beschikbaar op aanvraag. Het bivak is 
gelegen in het centrum van Koekelare. 
 
 

3.2. Het bivakterrein: 
 
Naast het lokaal ligt een speelweide van +/- 2500 m2 die vrij te gebruiken is voor tal van 
activiteiten. Een ruime parking van +/- 750 m2 bevindt zich tevens binnen de omheining van 
de lokalen. 
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3.3. De speelweide en de parking: 

 
• Op de speelweide (+/- 50 x 50 m) bevinden zich een zandbak,  en 2 vlaggenmasten. 
• De 3 private bergingen worden gebruikt door ofwel het beheer ofwel de plaatselijke 

jeugdvereniging tijdens de zomermaanden. Ze zijn daarom steeds afgesloten en 
worden nooit mee verhuurd. 

 
• Het plaatsen van tenten, caravans en/of campingcars is mogelijk. (zie verder onder 6.4) 

 
 
3.4. Indeling van de lokalen: (zie plan) 

 
Van de totale gebouwoppervlakte wordt 574 m2 verhuurd. Het verhuurde deel bevat: 

 - 1 sanitair blok met 6 wc’s +  1 toilet voor mindervaliden en 4 urinoirs, 2 doucheruimtes 
(met telkens 3 douches) + 1 afzonderlijke douche voor mindervaliden en 2 waterfonteinen. 
 - een refter met 100 zitplaatsen en een vertelhoekje (kan uitgebreid worden tot 120 
zitplaatsen)  
 - 2 lokalen voor binnen activiteit 
 - 1 uitgeruste keuken 
 - 1 keukenberging 
 - 1 terras met afdak 
 - 1 slaapzaal van 12 bedden 
 
 - 2 slaapzalen met 8 bedden 
 - 1 slaapzaal met 16 bedden 
 - 1 slaapzaal met  4 bedden 
 - 1 slaapzaal met 14 bedden 
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3.5. De lokalen algemeen: 

 

Het sanitaire voorziet aan één zijde 
4 toiletten en aan de ander zijde 2 
toiletten en 4 urinoirs.  Elke zijde 
beschikt over 3 afzonderlijke 
douches (met warm water). 
Daarnaast is er één afzonderlijke 
ruimte voor mindervaliden met één 
toegankelijk toilet en douche.  

 
 
 
 
 
 

 
 

• Er is noodverlichting voorzien, boven alle uitgangen. Een aantal blusapparaten is ter 
beschikking. Indien nodig kan een algemeen evacuatiealarm bediend worden via 
breekglazen aan de beide hoofduitgangen of via het sleutelcontact in de keuken. 

• In de keuken is supplementair een branddeken voorzien in de onmiddellijke omgeving 
van de friteuse. Er is ook een CO2-blusapparaat beschikbaar. 

• De verhuurder stelt in de slaapzalen alleen stapelbedden met matras beschikbaar. 
Beddengoed (onderlaken, slaapzak, deken, kussen,…) dient de groep zelf in te 
voorzien. Omwille van hygiënische redenen is het gebruik van een onderlaken 
verplicht, ook al maakt men gebruik van een slaapzak! 

 
 

3.6. De keuken: 
 
In de keuken is onderstaand keukenmateriaal aanwezig: 

•  lepels, vorken, messen, dessertlepels voor 100 personen 
•  platte & diepe borden, glazen, tassen voor 100 personen 

 
 

 
 
 
 

• 1 diepvriezer / 1 grote frigo, 
warmwaterboiler 

• gasfornuis met 4 bekkens + 1 
oven + 2 losse gasbekkens  

• 1 braadslee  
• Elektrische friteuse 
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Let wel deze lijst is informatief en 
kan wijzigen. 
Grote kookpotten en pannen dient 
de groep zelf mee te hebben.  
Hygiëne in de keuken is een 
verplichting die door iedereen 
moet gerespecteerd worden. 
 
 

 

 

3.7 De refter: 
  
De refter telt standaard 100 zitplaatsen en een vertelhoekje. Er staan nog extra stoelen 
gestapeld langs een van de zijmuren.  Het beheer heeft indien gewenst nog extra tafelbladen 
en schragen beschikbaar voor grotere groepen. (op voorhand aan te vragen).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.8 Door de groep zelf mee te brengen materialen: 
 
De groepen die op bivak komen voorzien zelf in: 

• onderlakens (verplicht!) 

• kussens, dekens,… 

• het nodige kookgerief (potten/pannen/...) 
• het nodige kuisgerief (borstels, trekkers, dweils, WC-borstels) 
• eventueel tenten, speelgerief, sportmateriaal… 
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3.9. Voorzieningen voor elektriciteit, gas, en water: 

 
• elektriciteit: In ieder lokaal is naast de verlichting een aantal stopcontacten voorzien op 

220 volt. In de centrale gang naast de keuken is een 3-fase stopcontact met 380 Volt 
drijfkracht. In de keuken staat een elektrische friteuse 

• gas: In de keuken staat o.a. een industrieel fornuis met oven, 2 afzonderlijke 
gasbekkens en een friteuse. Alle lokalen worden verwarmd met gasconvectoren, die 
aangesloten zijn op een centrale gasleiding. Een gasteller registreert uw verbruik. 

• water: In de keuken en het sanitair is er distributie van leidingwater. Een waterteller 
registreert uw verbruik. 
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4. DE SCHOOLTERREINEN: 

 
De sportterreinen en schoolgebouwen naast de kampplaats zijn van de school St.-Martinus. Ze 
maken in geen geval deel uit van het huurcontract dat U heeft met het beheer de 
Chirogebouwen.  
Met de schooldirectie hebben wij de volgende overeenkomst: 

• Een verantwoord gebruik van het minivoetbalveld en de volleybalvelden is toegestaan, 
voor zoverre ze buiten de activiteiten van de school of sportkampen vallen. 
Sportuitrusting zoals o.a. ballen, netten voor het volleybal moet U zelf meebrengen. 

 
• Ook deze terreinen worden door ons geïnspecteerd bij uw aankomst en vertrek. 

Eventuele schade aan deze terreinen, gebouwen of uitrusting is ten laste van de 
huurder van de kampplaats, tenzij onweerlegbaar kan bewezen worden dat een ander 
hiervoor verantwoordelijk is. De schooldirectie beschikt ook over de lijst met namen 
van de groepen, data en contactadressen van de bivakkerende jeugdgroepen. 

 
• De naast de bivakplaats gelegen schoolterreinen zijn alleen geschikt voor 

sportactiviteiten onder begeleiding van een meerderjarige. Ze mogen geenszins door 
de aanwezige groep gebruikt worden als kampeerterrein of parking. 

 
• De bivakgroep beschikt over een badge van het poortje naast het schoolgebouw 

(secretariaat).  
 

• Gezien deze schoolterreinen geen onderdeel uitmaken van de gehuurde 
bivakterreinen dienen deze dan ook na elk gebruik opgekuist en ontruimd te worden.  
Na elk gebruik dient het poortje ook opnieuw gesloten te worden. Hier wordt door 
de schooldirectie en door het beheer streng op toe gezien! 

 
• De gangen tussen en rond de schoolgebouwen zijn ook afgesloten. Binnen deze 

omheining heeft U geen toegang. 
• De toegang tot het gemeentelijk park "de Mote" is alleen te bereiken via de 

Ichtegemstraat of Belhuttebaan. Het is ten strengste verboden een alternatieve  weg 
te nemen over privaat domein of over de draadafsluitingen te klauteren. 

 
• De huurder van de bivakplaats is tijdelijk verantwoordelijk voor de orde en netheid van 

de sportvelden en binnenkoer van de schoolgebouwen. Bij uw vertrek dient U er ook 
alle vuilnisbakken te ledigen en eventueel van een ledige zak te voorzien. Ook alle 
zwerfvuil zoals papier, blikjes,... moeten opgeraapt worden. 

 
• De plaatselijke schooldirectie alsook het bivakbeheer heeft het recht de hierboven 

vermelde richtlijnen te wijzigen, zonder opgave van redenen indien er zich onregel-
matigheden zouden voordoen. Hun beslissing is bindend ook voor de gebruikers van 
het bivak. 

Bovenstaande afspraken zijn afhankelijk van de toelating van de directie van het Sint-Martinus instituut, deze 
toelating kan door de directie eenzijdig worden ingetrokken. Hiervoor kan de vzw beheer chirogebouwen niet 
verantwoordelijk worden gesteld.  

5. DE ZAAL ZUUDHOVE: 
 
De zaal Zuudhove (+/- 400 m2), waarvan de achterkant aan uw bivak grenst, is een parochiaal 
centrum dat tijdens het schooljaar vooral door de school St.-Martinus gebruikt wordt. Ook 
plaatselijke verenigingen kunnen die zaal afhuren voor activiteiten. 
 

• Het is mogelijk dat de zaal Zuudhove, die deel uitmaakt van de schoolterreinen tijdens 
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uw bivak gebruikt wordt voor andere plaatselijke activiteiten. Hiertegen heeft U geen 
verhaal. U heeft wel het recht personen aanwezig in de zaal de toegang tot uw 
bivakplaats te weigeren. U hebt steeds ook de mogelijkheid om, via een hekken, de 
toegang tot het bivakterrein af te sluiten.  

• De optie om zelf de zaal te huren bestaat. Gelieve hiervoor in contact te komen met: 
Bart  Decaestecker: tel. 051/721102 of via mail op . Deze contactpersoon kan U alle 
nodige informatie verstrekken. 
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6. BIVAKREGLEMENT: 
  
Aanvullend op de hiervoor reeds vermelde modaliteiten zijn volgende bijzondere bepalingen 
ook van toepassing tijdens uw bivak: 
 

6.1. Aankomst en vertrek van de groepen: 
 

• Aankomst van de groepen op het domein is steeds na 14 uur, vertrek is steeds voor 
12 uur. Alle groepen zijn verplicht hun bivakdata aan te passen aan de opgegeven 
periodes en uurregeling; 

• Het beheer heeft voor iedere verhuurperiode 1 of 2 personen aangeduid voor de 
controle van de inventaris en de staat van het heem en de terreinen er rond. Hun 
naam en adres krijgt U bij uw aankomst. Dezelfde personen zullen U regelmatig 
bezoeken tijdens uw bivak. Voor algemene problemen tijdens het bivak kan u de 
verhuurverantwoordelijke of de voorzitter steeds contacteren.  

• U wordt door hen rondgeleid in het bivak en geïnformeerd over de aanwezige 
voorzieningen. U ontvangt een kleine syllabus waarin de mondeling overgebrachte 
informatie, kan nagelezen worden. Na het opnemen van de inventaris en tellers in 
uw aanwezigheid, ontvangt U een sleutelbos, met de sleutels van de hoofdingangen, 
het sanitair, de brievenbus en  het poortje van het minivoetbalterrein. 

• Uw bivakleiding geeft bij aankomst een naamlijst af met alle bivakdeelnemers ten 
behoeve van het beheer, met daarbij vermelding van de geboortedata per 
deelnemer. Een identieke lijst wordt afgegeven op het politiebureau (zie verder 
onder 8. uittreksel uit het politiereglement) 

• De door de verhuurder aangesteld(en) zullen steeds de lokalen en omgeving 
inspecteren en inventariseren vooraleer een groep het kamp mag verlaten. Zij zijn 
bevoegd om schadevergoedingen aan te rekenen voor eventueel ontbrekend of 
gebroken materiaal, schade aan gebouwen of uitrusting, of uurloon voor geleverde 
prestaties (opruimen, verplaatsen meubilair, kuisen,...) die normaal tot de taken van 
de huurders behoren. 

• betalingsmodaliteiten:  zie contract 
     zie onder 2.1 en 2.5 
 
 

6.2. Verantwoordelijkheid van de bivakleiding: 
 
Iedere groep stelt een verantwoordelijke aan die toeziet: 
 

• op een verantwoord gebruik van de lokalen en de materialen 
• dat het algemeen rookverbod in het gehele gebouw strikt nageleefd wordt 
• dat orde, tucht en netheid gehandhaafd blijft 
• dat de goede menselijke verhouding met zowel de verhuring, de buren, de 

gemeentelijke overheid en de bevolking gerespecteerd wordt. 
• dat de toiletten, douches en lavabo's niet beschadigd worden 
• dat de matrassen en bedden proper en net blijven en niet als spelmateriaal gebruikt 

worden 
 
De individuele verzekering van de aanwezige personen voor wat betreft burgerlijke 
aansprakelijkheid, persoonlijke letsels ten gevolge van ziekte en/of ongeval tijdens uw bivak, 
is door de groepsleiding zelf te voorzien. 
De verhuurder is niet verantwoordelijk bij eventuele ongevallen.  
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Eventuele gebreken aan onze voorzieningen moeten direct gemeld worden. In afwachting 
moeten passende preventieve maatregelen ter bescherming van uw groepsleden, door de 
huurder zelf genomen worden, teneinde risico's te vermijden.  
Deze genomen maatregelen ontslaan geenszins de huurder van zijn verantwoordelijkheid in 
geval van ernstige nalatigheid. verzekering gebouwen: zie onder 2.6 
 

6.3. De speelweide- terrein: 
 

• Het is zowel voor personenwagens als voor vrachtwagens verboden op het grasplein 
van de speelweide te rijden. Derhalve is de slagboom aan de ingang van de 
speelweide afgesloten met een hangslot. 

• Het graven van putten of greppels in de speelweide is niet toegelaten. Ook kleinere 
gaten gemaakt voor paal- of sjorconstructies moeten terug gedempt worden voor uw 
vertrek. 

• Het is verboden om een kolenvuur op het grasplein te plaatsen.  
• De bomen en beplantingen op de speelweide worden gerespecteerd.  
• Het is niet toegelaten en er is ook geen plaats om zware vrachtwagen of opleggers te 

laten stationeren gedurende de kampperiode op het terrein.  
 
 

6.4. Tenten, caravans, campingcars: 

 
• Het plaatsen van tenten is toegelaten binnen een door de verhuurders aangeduide 

zone op de speelweide. Wat er wegens plaatsgebrek niet kan staan moet op de 
ernaast gelegen parking geplaatst worden. 

• Er mogen geen tenten of vaste constructies geplaatst worden op de brandgang tegen 
het BO schoolgebouw op de achterkant van het grasplein.  

• Er worden geen greppels gegraven naast of rond de tenten. 
• Het plaatsen van een caravan of campingcar is beperkt toegestaan op de parking van 

de bivakplaats, voor zoverre de daarin logerende personen effectief deel uit maken 
van de bivakgroep of bivakbegeleiding. 

 
tarief kampeerders: zie onder 2.4 opmerking 2 
 
 

6.5. De lokalen algemeen: 
 

• In ieder lokaal hangt een inventaris met bijhorende schets hoe alles opgesteld wordt. 
Bij het vertrek dient alles weer op dezelfde manier opgesteld worden. Onze 
opzichters zijn bevoegd van U te eisen de lokalen te herschikken zoals op de 
inventarisschets voorzien is. 

• Er mogen geen duimspijkers of nagels gebruikt worden, noch op de houten wanden 
en deuren noch in de plafonds. Eventuele schade aan de plafonds wordt U 
aangerekend. 

• tafels, stoelen, banken, ... moeten 'avonds zeker terug binnen staan. Het is niet 
toegelaten ze in de regen te laten staan. 

• In ieder lokaal is een vuilnisemmer voorzien met vuilniszak. Deze zakken moeten 
geledigd en/of vervangen worden bij uw vertrek. (zie verder onder 6.10) 

• Gelieve steeds alle lokalen proper en schoongemaakt achter te laten. Verwijder alle 
zelf aangebrachte versieringen. 

• Beschadigingen van ramen, deuren, wanden door deze te beschrijven met namen of 
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graffiti wordt aangerekend. 
 

6.6. De slaapzalen: 
 

 
• De verhuurder stelt alleen stapelbedden met matras ter beschikking. Beddengoed 

(onderlaken, slaapzak, deken, kussen,…) dient de groep zelf in te voorzien. Het is 
verplicht gebruik te maken van een onderlaken, ook als van een slaapzak gebruik 
gemaakt wordt. 

• Matrassen blijven op de bedden en worden niet op de grond gelegd of gebruikt voor 
andere doeleinden. Onze matrassen mogen in geen geval te vinden zijn buiten onze 
voorziene slaapzalen, noch in de tenten. 

• Bedden worden niet verplaatst of gedemonteerd. 
 

• " Slaapzalen zijn geen "speelplaatsen". Gescheurde matrassen en overtreksels 
worden aangerekend. 

• De stoelen uit de slaapzalen mogen niet buitengeplaatst worden.  
 
 

6.7. Het sanitair: 
 
Alle sanitaire toestellen moeten bij uw vertrek goed gereinigd zijn. Let op het overmatig 
gebruik van WC-papier. Een met bijv. WC-papier of maandverbanden verstopte WC 
ontstoppen is ten laste van de huurder. 
 
 

6.8. De keuken: 
 

• Het gebruik van de friteuse is gratis mits: 
o Zelf aankopen van olie of vet 
o De friteuse terug leeg en gereinigd is bij uw vertrek. Indien dit niet het geval is 

wordt een vergoeding van 25 € aangerekend. 
o Waak erover dat alle toebehoren die bij de friteuse horen erbij blijven. 

• Gelieve alle frigo’s en diepvriezers tijdig te ontdooien, uit te drogen en te reinigen 
voor uw vertrek. 

• Indien vuren en/of ovens niet gereinigd zijn wordt een vergoeding van 20 € 
aangerekend. 

• Alle aanwezige keukenmateriaal is vermeld op de inventaris. Een informatieve lijst is 
te vinden onder 3.6 (keuken). 

• In de keuken is hygiëne een absolute noodzaak. Bij uw vertrek wordt er op toegezien 
dat alles grondig gereinigd is. 

 
 

6.9. Schade en/of defecten: 
 

• Gelieve in geval van schade of defecten deze onmiddellijk te melden bij een van onze 
verantwoordelijken die dan het nodige zal doen. 

• Op het waterverbruik staat een teller. Vooral defecten aan WC’s of blijvend lekkende 
kranen kunnen U veel geld kosten als U ze niet tijdig afsluit in geval van defect. 

• Schaderegeling: zie onder 2.5 (betalingen) 
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6.10. Huishoudelijk afval: 

 

• Iedere groep is verantwoordelijk om alle afval, ook papier, karton, glas, ... op te 
ruimen en eventueel terug mee te nemen. Er wordt op het domein geen huisvuil van 
welke aard ook achtergelaten, ook niet in de vuilbakken van zowel de lokalen, de 
speelweide als de schoolterreinen. Alle zwerfvuil zoals papier, blikjes, ... dient 
opgeraapt te worden. Achtergelaten autobanden worden verschroot ten laste van de 
huurders.  

• Naast het afval in de afvalcontainers mag er geen andere afval achtergelaten worden. 
Alle ander afval (glas, frituurvet, pmd, papier en karton, plastiek, houtafval, as,…) 
dient men af te voeren naar het recyclagepark of zelf terug mee te nemen. Alle afval 
die toch achterblijft zal aangerekend worden dit aan de geldende verwerkingsprijs + 
kosten voor wegvoeren, minimumprijs 2,5 € /kg met een minimumforfait van 25 €. 

 
• Het restafval dient verzameld worden in vuilzakken in de voorziene afvalcontainer. 

Deze container dient enkel voor het huishoudelijk afval. Deze container wordt 
éénmaal per week opgehaald door de desbetreffende firma. De groep is 
verantwoordelijk om de afvalcontainer klaar te zetten voor lediging de avond 
voordien op het schoolterrein. De kosten voor ophaling en verwerking van het afval 
wordt doorgerekend aan de groep. Het afval die niet in de container kan bij vertrek 
dient men zelf mee te nemen.  

 
• Is deze container niet voldoende dient de huurder het resterend afval in officiële 

gemeentelijke huisvuilzakken te steken van MIROM. De ophaling van de officiële 
afvalzakken gaat door op woensdagmorgen. Op dinsdagavond dienen deze zakken 
door de groep zelf aan de straatzijde (Ichtegemstraat) geplaatst te worden.  
 

• Sowieso mogen er op het einde van de kampperiode geen afvalzakken achtergelaten 
worden.  

 
• De gemeentelijke ophaaldienst houdt zich strikt aan de voorziene reglementering. 

Concreet betekent dit, dat alleen huishoudelijk afval verpakt in de gemeentelijke 
huisvuilzakken meegenomen wordt. Het verpakken van glas in deze vuilzakken is 
verboden.  
 

• Voor het sorteren van PMD gelden sinds 2019 de uitgebreide sorteerregels. Voor wie 
mocht twijfelen kan je de sorteerregels raadplegen op www.mirom.be. PMD-afval 
dient men in de officiële gemeentelijke blauwe PMD zakken te deponeren. Deze 
worden om de 14 dagen opgehaald of kunnen ook naar het containerpark worden 
gebracht.  

    
 

• Met glas kunt U terecht in het gemeentelijk containerpark in de Nijverheidsstraat (zie 
1.4 containerpark). Als alternatief is er een glascontainer op het Sint Sebastiaansplein 
aan het kruispunt van de Pieter Lansenstraat en de Ringlaan. 
 

• De bivakgroep kan ook zijn afval gesorteerd brengen naar het recyclagepark. Het 
recyclagepark kan men vinden in het de Nijverheidsstraat; Dit park is een diftar 
recyclagepark. Om gebruik te kunnen maken van dit park ontvang men bij aankomst 

http://www.mirom.be/
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een toegangskaart.  
 

6.11. Kampvuur, nachtspel, ... 
 

• Er moet toelating voor nachtspel vooraf aangevraagd worden op het 
politiecommissariaat, op het St.-Sebastiaansplein. 

 
• Kampvuur is op het domein niet toegelaten, wegens de te kleine veiligheidsafstand 

tot de gebouwen van het heem, de huizen in de Belhuttestraat en de zeer 
nabijgelegen schoolgebouwen. 

 
 

6.12. De omgeving: 
 

• De toegang tot het gemeentelijk park "de Mote" is uitsluitend via de Ichtegemstraat 
of Belhuttestraat. Het is ten strengste verboden een alternatieve weg te nemen via 
privé domein of over afsluitingen te klauteren. 

 
• De visvijver op de sportterreinen is een "vis"vijver en dus verboden voor 

waterspelen. Hetzelfde verbod geldt voor de fontein aan de ingang van de dorpskom 
(kruispunt Belhuttestraat en Ichtegemstraat) 

 
• Het Koekelarebos, langs de Provinciebaan, heeft een oppervlakte van 70 ha en wordt 

beheerd door het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos. Het Koekelarebos heeft 
maar liefst dertien ingangen. Met uitzondering van het Welfvenestbos is het bos vrij 
toegankelijk voor wandelaars. Op sommige bosdreven worden ook fietsers en ruiters 
toegelaten. Er zijn ook twee stukken speelbossen voorzien één van ruim 4 ha en een 
tweede speelzone van 3 ha. Gelieve echter voor eventuele grote bosspelen vooraf te 
informeren bij de boswachter Dhr. Van den Bosch op 051/588177. Dit kan U 
moeilijkheden besparen. 

 
• Vermijd luidruchtig, uitdagend of opdringerig optreden. De buren kunnen het niet 

appreciëren als uw muziekinstallatie teveel aan decibels produceert. U bevindt zich in 
een bebouwde kom. Uw bivakleden wekken met muziek mag, maar de 
buurtbewoners  houden er niet van s’morgens vroeg ook gewekt te worden door uw 
klankinstallatie, die een teveel aan decibels produceert.  Hou daar rekening mee! 
 Zij wensen s’avonds laat in hun huis- en/of slaapkamer ook niet gestoord  te worden 
door uw klankinstallatie of door eender welke vorm van overtollige lawaaihinder ook. 
Het is dan ook verboden om geluidsversterkende muziek te maken buiten of die 
vanaf buitenaf hoorbaar is tussen 9u en 22u.  
 

• Heb respect andermans eigendom, dieren of veldvruchten. 
• Respecteer ook het openbaar domein, ruim dan ook alles op na het spelen van een 

spel op een plein of in het bos.  
 
 

6.13. Voorzieningen voor elektriciteit, gas, en water: 
 

• Schade vastgesteld aan een van deze voorzieningen, is voor zoverre het geen 
normale slijtage betreft, ten laste van de huurder. 

• Spring zuinig om met zowel het verbruik van water, elektriciteit als gas. Dat vermijdt 
discussies over uw energierekening. 
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6.14. Toegang tot het terrein: 
 
* De plaatselijke jeugdbeweging heeft het recht zich op de terreinen te bevinden. Zij 
beschikken er over 3 lokalen (bergingen) die niet mee verhuurd worden. Het is hun 
toegelaten op het domein te vergaderen, aan kampvoorbereiding of een andere Chiro-
activiteit te doen. 
* De verantwoordelijken aangesteld door het beheer hebben het recht zich ten allen tijde 
aan te bieden en er op toe te zien dat het reglement nageleefd wordt en eventueel de 
huurders te wijzen op tekortkomingen. 
* U bevindt er zich op privé terrein. Andere personen dan uw groepsleden en de hierboven 
vermelde personen hebben er geen toegang. 
* Gebruikers zaal Zuudhove: zie onder 5. 
 

6.15. Bevoorrading: 
 

• De groep staat zelf in voor zijn bevoorrading. In Koekelare zijn voldoende 
handelszaken en winkels voor voedingswaren. Er zijn ook verschillende warenhuizen 
zoals o.a. Aldi, Lidl, Delhaize, ...  vertegenwoordigd in de onmiddellijke nabijheid van 
de bivakplaats. Verschillende kleinhandelszaken zijn ook beschikbaar voor levering op 
de bivakplaats.  

• Bevoorrading is volledig vrij. Geen enkel leverancier kan zich beroepen op een 
exclusief recht als de leverancier van de Chirolokalen.  

• Bevoorrading kan ook op de wekelijkse dinsdagmarkt en de boerenmarkt op 
zaterdagnamiddag. 

 
 

6.16. Briefwisseling tijdens het bivak: 
 
Post voor het thuisfront, kan afgegeven worden op het postkantoor, Noordomstraat 8 of 
gedeponeerd worden in de openbare brievenbus aan het gemeentehuis. 
 
Post voor het bivak wordt dagelijks (alleen op werkdagen) bezorgd in de brievenbus op het 
schooldomein.  
post adres voor het bivak: Jeugdheem "Ol t’ Hope" 
     Ichtegemstraat 14  
     8680 Koekelare 
 
Vergeet niet de naam van de betrokken persoon en groep te vermelden! 
 
 
Let wel, op dit adres woont niemand. U kunt dus tijdens het jaar er niemand bereiken noch 
telefoneren.  
 
 

7. BIJZONDERE INSTRUCTIES I.V.M. UW VEILIGHEID: 
 

7.1 Algemene richtlijnen: 
 
* De groepsleiding is verantwoordelijk en ziet toe dat: 
  * dat de verwarmingen, als die zouden branden, nooit afgedekt zijn met bijv. kledij. 



24 

 

  

(brandgevaar !) 
  * dat er geen valiezen of ander brandbaar materiaal tegen de verwarmingen ligt. 
(brandgevaar!) 
  * dat de verwarmingstoestellen niet als zitbanken, of stapelrekken voor bagage 
gebruikt worden, ook al zijn ze buiten dienst tijdens de warmere periodes 
  * dat uit veiligheidsoverweging het gaskraantje aan ieder verwarmingstoestel dicht 
gedraaid wordt tijdens de zomermaanden. 
   
 
• Pas in de keuken vooral op voor brandgevaar! Bij gebruik van de friteuse en gasfornuis 
moet iemand permanent ter plaatse blijven in de keuken. 
 
• roken is niet toegestaan binnenin de lokalen. Let ook op als men buiten rookt dat de 
peuken op een brandveilige manier worden ingezameld, vb in emmer met zand. 
(brandgevaar!) 
• In de kleine keukenberging hangt op de binnenkant van de buitendeur van de 
keukenberging, een lijst met alle nuttige telefoonnummers van zowel de hulpdiensten als 
dokters en openbare diensten. Maak het bestaan van deze lijst bekend aan uw leiding. 
• De gangen en evacuatiedeuren dient men steeds vrij te houden van enig obstakel.  
 
 

7.2 richtlijnen voor uw veiligheid: 
 
• Voor de aanvang van het bivak stelt u een verantwoordelijke aan voor de evacuatie.  
• Spreek vooraf onder de leiding ook een duidelijke taakverdeling af bij evacuatie.  
• U zorgt ervoor dat alle leden uit de groep het aanwezige evacuatiesignaal kennen en dat 
men het signaal niet voor andere doeleinden gebruikt.  
• Bij noodzakelijk evacuatie verzameld met de gehele groep op het speelpleintje aan Zaal 
Zuudhove en volgt men bij aankomst van de hulpdiensten, hun bevelen een aanwijzingen 
nauwgezet op.  
 
o Blijf kalm en activeer het brandalarm 
o Verwittig de brandweer via het noodnummer 112 
o Evacueer onmiddellijk het gebouw. 
o Blus indien mogelijk, zonder uzelf en anderen in gevaar te brengen 
o Bij evacuatie: Blijf kalm en rustig en voorkom paniek 
o Verlaat onmiddellijk rustig het gebouw 
o Begeef u naar de verzamelplaats op de speelplaats van de school voor Zuudhove. 
o Niemand mag de verzamelplaats verlaten of het gebouw opnieuw betreden zonder dat 
men daartoe de toelating heeft gekregen. 
• Verwittig na de evacuatie ook onmiddellijk de bivakeigenaar! 
 
 

8. UITTREKSEL UIT HET PLAATSELIJK POLITIEREGLEMENT: 
 
Artikel 3.10.1. 
Elke jeugdgroep of -organisatie, die minstens één georganiseerd nachtverblijf in de 
gemeente houdt, moet bij zijn aankomst in de gemeente een lijst binnenbrengen in het 
politiebureel. Deze lijst moet de naam en  
 
 
het adres van verantwoordelijke leiders en van de kinderen, die aan hun hoede zijn 
toevertrouwd, vermelden. 
 
Artikel 3.10.2. 
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Behoudens schriftelijke toelating van de burgemeester is het verboden nachtspelen te 
houden. De schriftelijke aanvraag moet de datum van het nachtspel en uur van aanvang en 
einde vermelden. Ze zal vergezeld zijn van de lijst van de deelnemers met opgave van de 
naam van de deelnemers en het adres van de inrichting waar ze verblijven. 
 
Artikel 3.10.3. 
Behoudens schriftelijke toelating van de burgemeester is het verboden een kampvuur aan te 
leggen. Bij elk kampvuur dienen volgende voorschriften in acht genomen te worden: 
  - De brandhoogte zal maximum één meter mogen bedragen 
  - Brandblusmiddelen moeten zich in de nabijheid van het vuur bevinden 
  - De plaats mag maar verlaten worden wanneer er geen gevaar meer 
    dreigt. 
 
Artikel 3.10.4 
Kampvuren mogen niet aangelegd worden op minder dan honderd meter van de openbare 
weg, van huizen, van bossen en van velden met strovruchten of met droge oogst bezet. 
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9. Bijlagen  
BIJLAGE 1 

VERHURINGSOVEREENKOMST 
voor de LOKALEN "OL T'HOPE" 

Ichtegemstraat 14 
van de Chirojeugd St.-Maarten te Koekelare 

 
Deze huurovereenkomst wordt gesloten tussen: 
 
enerzijds de verhuurder: VZW Beheer Chirogebouwen 
 per adres: voorzitter Pollentier Tom, Zuidstraat 27, 8680 Koekelare 
 tom.pollentier@gmail.com  tel: 0479/675779 

     
 vertegenwoordigd door de verhuurverantwoordelijke: 
 Dereeper Frans, Moerestraat 60, 8680 Koekelare  
 fransdereeper@hotmail.com tel. 051/584616 gsm. 0474/327878 

 
anderzijds de huurder: 
 naam van de groepering: …………………………………………………………………… 

 naam van de contactpersoon: ……………………………….  leeftijd: ………... 
  contactadres: …………………………………………………………. 
    ……..te …………………….tel. : …………………….. 
   E-Mailadres: ………………………………………………………………. 

 naam van de kampverantwoordelijke tijdens het bivak: …………………………………. 
    
 
gekozen periode:  periode 1: van 01 juli tot 11 juli 20.. 
   periode 2: van 11 juli tot 21 juli 20.. 
   periode 3: van 21 juli tot 31 juli 20.. 
   periode 4: van 31 juli tot 10 aug. 20.. 
   periode 5: van 10 aug. tot 20 aug. 20.. 
   periode 6: van 20 aug. tot 31 aug. 20 
  duidelijk de gekozen periode omcirkelen a.u.b. 
 aankomst op het terrein: steeds na 14 uur 
 vertrek uit het heem: steeds vóór 12 uur 
 duur van het verblijf:… dagen…. overnachtingen 
 geslacht van de kamphuurders:  jongens 
     meisjes 
     gemengd 
 aantal personen die in het heem zullen  verblijven: +/-  …. 
 
huurprijs: periode 1 en  6: 250 Euro/ overnachting + supplement van 4 Euro/persoon vanaf 
  63 personen  
   periodes 2 tot en met 5: minimum de volledige periode aan 250 Euro /overnachting te betalen,                

ongeacht het aantal overnachtingen, 
   + supplement van 4 Euro /persoon vanaf 63 personen. 
 
daarbij komen nog de kosten voor het energieverbruik: 
 de tarieven voor 2019 zijn: 
  leidingwater aan 4,5 € /m3 op de teller 
  verbruik en onderhoud gasinstallaties aan 0,8 €/eenh. op de gasteller  
  elektriciteit aan  0.6 € /KW op de teller 
  gebruik douches:  40 € per bivak 
  afvalcontainer: 50 € 
 

mailto:tom.pollentier@gmail.com
mailto:fransdereeper@hotmail.com


27 

 

  

    
De prijzen voor het energiegebruik vanaf 2019 kunnen aangepast worden, naargelang de prijzen van de 
energie op het ogenblik van de huur van de lokalen. In dit geval wordt de huurder vóór 31/05 van het 
kampverblijfjaar schriftelijk verwittigd. 
 
De verhuurder stelt de lokalen en het terrein in goede en nette staat ter beschikking tijdens de huurperiode. 
Bij het begin van de periode wordt met een door de verhuurder afgevaardigde en met uw verantwoordelijke 
de inventaris van het aanwezige materiaal gecontroleerd. Op het einde van het kampverblijf gebeurt dit 
opnieuw in uw bijzijn. Eventuele tekorten en/of schade wordt aangerekend. 
 
Bij het begin van de periode wordt met een door de verhuurder afgevaardigde en met uw verantwoordelijke 
de inventaris van het aanwezige materiaal gecontroleerd. Op het einde van het kampverblijf gebeurt dit 
opnieuw in uw bijzijn. Eventuele tekorten en/of schade wordt aangerekend. 
 
Iedere groep stelt een verantwoordelijke aan die toeziet op een verantwoord gebruik van de lokalen en de 
materialen. Hij staat tevens in voor het terugplaatsen van alles zoals het in de inventaris beschreven is. 
Verplaatsen van materiaal buiten de lokalen is niet toegestaan. Hij is ook verantwoordelijk voor de orde en 
netheid van lokalen op het einde van het kamp en ziet erop toe dat het rookverbod strikt nageleefd wordt. 
 
Iedere groep is verantwoordelijk om alle afval, ook papier, karton, glas, ... op te ruimen en eventueel terug 
mee te nemen. Er wordt op het domein geen huisvuil van welke aard ook achtergelaten, ook niet in de 
vuilbakken van zowel de lokalen, de speelweide als de schoolterreinen. Alle zwerfvuil zoals papier, blikjes, ... 
dient opgeraapt te worden. Alle afval die toch achterblijft zal aangerekend worden dit aan de geldende 
verwerkingsprijs + kosten voor wegvoeren dit aan een minimumprijs van 2,5 € /kg met een 
minimumforfait van 25 €. 
 
Het plaatsen van tenten is toegelaten binnen een afgebakende zone. Vanwege onze verantwoordelijken 
wordt erop toegezien dat er geen tenten buiten deze zone geplaatst worden. Wat er wegens plaatsgebrek 
niet kan staan, moet op de ernaast liggende parking gezet worden. Het overnachten in de tenten i.p.v. de 
lokalen geeft geen aanleiding tot prijsvermindering. 
 
Dit contract is pas geldig na ondertekening door een meerderjarig persoon en na betaald te hebben: 

• 500 Euro voorschot max. 1 maand na de ondertekening van het contract. 
De volgende betalingen verlopen als volgt: 

• 500 Euro waarborg tegen 1 juni van het jaar van het kampverblijf. 
• Minimumtarief ten laatste 7 dagen voor het begin van het kampverblijf.  

Deze betalingen gebeuren door storting op rekening BE41 7382 0812 2010 van het Beheer Chirogebouwen 
p.a. Pollentier Trees, Westmeetstraat 71, 8680 Koekelare. 
 
Afrekening na de verhuring: CONTANT aan de verantwoordelijken. In geval er schade vastgesteld wordt 
door de verantwoordelijke(n) aangesteld door de verhuurder, wordt er bij de afrekening geen rekening 
gehouden met de betaalde waarborg, zolang de schade niet vereffend is. Het is eventueel wel mogelijk 
onmiddellijk te vereffenen indien het schadebedrag gekend is. 
 
Wanneer de groep opzegt na ondertekening van het contract, blijft het betaalde voorschot eigendom van het 
beheer der gebouwen, tenzij een andere groep uw contract overneemt. In dit geval is het akkoord van de 
verhuurder noodzakelijk en wordt met de nieuwe groep een nieuw contract opgemaakt. In geval van 
annulatie van het contract na 01/07 van het jaar voorafgaand aan het voorziene bivak, blijft 50 % van de 
huur verschuldigd, tenzij een andere groep uw contract overneemt. Ook in dit geval is het akkoord van de 
verhuurder noodzakelijk en wordt met de nieuwe groep een nieuw contract opgemaakt. 
DIT CONTRACT WORDT OPGEMAAKT IN 3 EXEMPLAREN. (een voor de huurder en 2 voor de verhuurder.) 
DE HUURDER ERKENT UITDRUKKELIJK KENNIS GENOMEN TE HEBBEN VAN DE IN BIJLAGE GEGEVEN 
INFOBROCHURE MET GEDETAILLEERDE INFO EN KAMPREGLEMENT. DIT CONTRACT WORDT PAS VAN 
KRACHT VAN ZODRA HET VOORSCHOT BETAALD IS. 
 
 
 OPGEMAAKT TE .......................... op datum van ..../..../20... 
 
naam en handtekening van de huurder   en van de verhuurder 
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 BIJLAGE 2  
Nood en interventieplan chiroheem Ol t’hope Koekelare 
 
Adres: 
Chiroheem Koekelare 
Ichtegemstraat 14 
8680 Koekelare 
Verantwoordelijke beheer: 
VZW beheer chirogebouwen, voorzitter: Tom Pollentier – 0479/67.57.79 
Algemene richtlijnen: 

• Pas in de keuken vooral op voor brandgevaar! Bij gebruik van de friteuse en gasfornuis moet iemand 
permanent ter plaatse blijven in de keuken. 

• roken is niet toegestaan binnenin de lokalen. Let ook op als men buiten rookt dat de peuken op een 
brandveilige manier worden ingezameld, vb in emmer met zand. (brandgevaar!) 

• In de kleine keukenberging hangt op de binnenkant van de buitendeur van de keukenberging, een lijst 
met alle nuttige telefoonnummers van zowel de hulpdiensten als dokters en openbare diensten. Maak 
het bestaan van deze lijst bekend aan uw leiding. 

• De gangen en evacuatiedeuren dient men steeds vrij te houden van enig opstakel.  
• De brandbestrijdingstoestellen dienen aanwezig te blijven op hun vaste plaats 
• De rookmelders mogen niet uitgeschakeld worden, bij de melding van een lege batterij dient dit 

onmiddellijk meegedeeld worden aan de verantwoordelijke van het beheer.  
 

Verantwoordelijkheden voor de verblijvende groepsleiding 
* De groepsleiding is verantwoordelijk en ziet toe dat: 

• dat de verwarmingstoestellen nooit afgedekt zijn met bijv. kledij. (brandgevaar!) 
• dat er geen valiezen of ander brandbaar materiaal tegen de verwarmingen ligt. (brandgevaar!) 
• dat de verwarmingstoestellen niet als zitbanken, of stapelrekken voor bagage gebruikt worden, 

ook al zijn ze buiten dienst tijdens de warmere periodes 
• dat uit veiligheidsoverweging het gaskraantje aan ieder verwarmingstoestel dicht gedraaid 

wordt tijdens de zomermaanden en bij niet gebruik.  
• dat de gangen en uitgangen vrij zijn van enig obstakel 
• dat er geen brandbare versieringen worden aangebracht in de lokalen en de gangen 
• dat de leiding op de hoogte is van waar zich de hoofdaansluitingen van gas- elektriciteit en 

water bevinden.  
Men dient volgende verantwoordelijken binnen de leiding vooraf aan te duiden: 

 
• hoofdverantwoordelijke veiligheid 
Deze persoon verwittigd de hulpdiensten, of gaat na of deze verwittigd zijn. Hij coördineert tot bij 
aankomst van de hulpdiensten. Deze persoon is op de hoogte van de evacuatierichtlijnen, in het bezit 
van het grondplan, en weet waar zich de hoofdaansluitingen van water, gas en elektriciteit zich 
bevinden.  
• verantwoordelijke evacuatie 
De leiding per groep is verantwoordelijk voor de vlugge en veilige evacuatie van de volledige groep. Ze 
verzamelen hun groep op de verzamelplaats, tellen en hertellen de groep en dragen de gegevens over 
aan de hoofdverantwoordelijke. 
• verantwoordelijke EHBO 

 
 

richtlijnen bij evacuatie 
 

• Voor de aanvang van het bivak stelt u een verantwoordelijke aan voor de evacuatie.  
• Spreek vooraf onder de leiding ook een duidelijke taakverdeling af bij evacuatie.  
• U zorgt ervoor dat alle leden uit de groep het aanwezige evacuatiesignaal kent en dat men het signaal 

niet voor andere doeleinden gebruikt.  
• Bij noodzakelijk evacuatie verzameld met de gehele groep op het speelpleintje aan Zaal Zuudhove en 
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volgt men bij aankomst van de hulpdiensten, hun bevelen een aanwijzingen nauwgezet op.  
o Blijf kalm en activeer het brandalarm 
o Verwittig de brandweer via het noodnummer 112 

o Evacueer onmiddellijk het gebouw.  

o Blus indien mogelijk, zonder uzelf en anderen in gevaar te brengenµ 

o Tracht, zonder jezelf in gevaar te brengen, de hoofdaansluitingen van de gastoevoer 

en elektriciteit uit te schakelen.  

o Bij evacuatie: Blijf kalm en rustig en voorkom paniek 

o Verlaat onmiddellijk rustig het gebouw 

o Begeef u naar de verzamelplaats op de speelplaats van de school voor Zuudhove.  

o Niemand mag de verzamelplaats verlaten of het gebouw opnieuw betreden zonder 

dat men daartoe de toelating heeft gekregen. 

• Na de evacuatie telt de verantwoordelijke per groep alle leden op hun aanwezigheid, de 

eventuele afwezigheid van leden na de evacuatie wordt onmiddellijk gemeld aan de 

hulpdiensten 

• Verwittig na de evacuatie en de verwittiging van de hulpdiensten ook steeds de kampplaatseigenaar  
 
 
 


