
Huisreglement van Jeugdheem Zonnedauw 

Verblijfsafspraken 
Gelieve het afgesproken uur van aankomst en vertrek te respecteren. In de weekends bespreekt men het uur van 

aankomst en van vertrek met de verantwoordelijke van te voren. In de schoolvakanties is het uur van aankomst 15u. 

Het uur van vertrek is om 11u . Gelieve deze uren ook strikt te respecteren!!!! 

 

Houdt u strikt aan de voorwaarden van de brandbeveiliging, hygiëne (zie keuken) en geluidshinder. 

De na te leven brandveiligheidsregels zijn; 

1. Er geld een algemeen rookverbod in al de lokalen, 

2. Bij aankomst van uw verblijf neemt u grondig de aanwezige informatie door in verband met de 

brandveiligheid. Deze vindt u aan de muur naast de brandcentrale. 

3. Bij aankomst dient u te controleren of het aanwezige brandveiligheidsmateriaal zich in een goede staat 

bevindt. Indien dit niet het geval is dient u dit onmiddellijk te melden.  

a. Rookdetectoren en noodverlichting hangen op een centrale en deze staat permanent in bedrijf. 

b. Nooddeuren enkel bij nood te gebruiken, deze staan ook op de evacuatiecentrale. 

4. De bedden mogen niet verschoven worden. De bedden mogen maximaal met twee tegen elkaar geschoven 

worden en er dient telkens 80 cm tussen de bedden te zijn. 

5. De deuren van de nooduitgangen mogen niet op slot worden gedaan. 

6. Doorgangen en uitgangen dienen altijd vrij gehouden te worden 

7. Er mogen geen eigen gasflessen gebruikt worden in de gebouwen. 

8. Kampvuur mag enkel op de voorziene plaatsen en moet aangevraagd worden op de jeugddienst van Geel 

minstens 3 maand voor aanvang, mail adres voor aanvraag is jeugddienst@geel.be Vuurwerk is verboden. 

9. De verzamelplaats in geval van evacuatie is de grote speelweide vooraan, aan het officiële bord. 

 

De na te leven hygiëneregels zijn;  

• Respecteer de gebouwen en de omgeving. U bent zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken, des 

infecteren en proper houden van de lokalen, het materiaal en de terreinen. Een lijst vind je terug in de 

keuken, en krijg je ook normaal bij aankomst. 

• Sanitair en keuken moeten dagelijks grondig gepoetst en gedesinfecteerd worden met type B kuis 

producten(bacterieel dodend), bruin zeep is verboden. 

• Aan het einde van het verblijf wordt het huis en de terreinen in zijn oorspronkelijke staat achtergelaten.      

• Plakband wordt enkel op steen aangebracht, nooit op behang of geschilderde ondergrond. In deuren of 

muren worden geen nagels, duimspijkers of nietjes aangebracht. 

• Neem in geen geval de matrassen (anti bacterieel) van de bedden af, deze zijn afwasbaar met gewone zeep. 

• Tafels en stoelen horen enkel in de gebouwen, meubilair voor buiten zelf te voorzien.  

• Meebrengen: Minstens één hoeslaken, te gebruiken als matrasovertrek (ook bij gebruik van slaapzak) 

er zijn geen dekens.Handdoeken, poetsgerief ( borstel, zeep, dweil,…), toiletpapier. 

•  

De na te leven regels in verband met geluidshinder zijn  

• Nachtspel na 22 uur is verboden, behalve na afspraak met de lokale politie” (014/564700) 

• Avondstilte op de terreinen is vanaf 22 uur verplicht. 

• Buren niet lastig vallen of privé eigendommen betreden 

• Buiten kan je een geluidsinstallatie enkel met een doel (voor een 

kampdans, een verzamelliedje, …) en voor even gebruiken. Voor alle 

andere doelen is versterkte muziek verboden. 
 

Sorteren is verplicht! Denk aan de toekomst, ons Milieu en ons Klimaat. 

• Het huisvuil, Papier en Karton, en PMD ( blauwe zakken ) in de voorzien zone, te deponeren. 

• Glas naar de glascontainer brengen aan de ingang van Zonnedauw 

• Groen afval moet in het bos in de gft bak gedaan worden 

Mogen wij vragen om Teiwrap bandjes, plastiek plakband,  Duct Tape, party poffers, niet afbreekbare 

waterballonnen, thuis te laten. 

Om kroonkurkjes en sigarettenpeuken in de vuilnisemmer te deponeren. 

 

In de vijver is het niet toegelaten om te zwemmen. Niets in het water gooien. 

Gebreken aan het gebouw of in de keuken, dienen uiterlijk 24h na aankomst aan de kampheer gemeld te worden. 

 

Ondertekenen door de Groepsverantwoordelijken met de volledige naam duidelijk leesbaar. 

Voorafgegaan met Gelezen en Goedgekeurd 

mailto:jeugddienst@geel.be

