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            Versie 12/2022  

Huishoudelijk reglement Jommekeshuis – Beverlo  
 

Verblijven in Het Jommekeshuis te Beverlo is enkel bedoeld voor (re)creatieve, educatieve en 

maatschappelijk georiënteerde groepsactiviteiten. Groepen kunnen er niet terecht voor activiteiten zoals 

feesten, fuiven, een cantus of ontgroening. 

 

A.  Bij aankomst 

 
1. Iedere groep duidt één meerderjarige hoofdverantwoordelijke aan, die als eerste toekomt op de 

kampplaats, en op het einde van de kampperiode als laatste weer vertrekt. 

2. Het politiereglement (doc. 7 mei 1985) hangt ter inzage in het Jommekeshuis. 

3. De hoofdverantwoordelijke bezorgt bij aankomst een alfabetische lijst van al de deelnemers van de 

groep aan de lokale politie van Beringen/Ham/Tessenderlo (K.B. 27/4/2007). Dit kan via email. 

4. De hoofdverantwoordelijke van de groep en de huisverantwoordelijke, of zijn afgevaardigde, doen 

samen de rondgang in de gebouwen en op het terrein.  Ze nemen samen de energiemeterstanden op.  

Alles in en aan de gebouwen en op het terrein wordt geacht zich in goede, onbeschadigde toestand te 

bevinden.  Indien daarover opmerkingen zijn worden ze op dat ogenblik kenbaar gemaakt en 

genoteerd. 

5. De waarborg werd aan CJT (Kampas) overgemaakt. 

6. In alle gebouwen geldt een algemeen rookverbod. 

7. De huisverantwoordelijke of zijn afgevaardigde, mag tijdens het verblijf de lokalen en het terrein 

betreden. 

8. Tussen 22 u 00 en 7 u 00 wordt ieders nachtrust gerespecteerd, ook die van de buren. (politiereglement 

art. 13§2) 

9. Iedere groep zorgt zelf voor zijn EHBO - koffer. (politiereglement art. 24) 

10. Iedereen is verplicht een onderlaken mee te brengen en te gebruiken, ook bij gebruik van een slaapzak.  

 

B. Tijdens het verblijf  -  Streng verboden 

 
12. Het is ten strengste verboden bedden te verplaatsen of matrassen van de bedden te nemen.  Een 

overtreding wordt bij vaststelling onmiddellijk beboet, tarief € 20 per overtreding. 

13. Zowel in het Jommekeshuis als in de grote zaal, is het ten strengste verboden iets te bevestigen aan             

muren, deuren, ramen of waar ook, behalve op de voorziene borden en de speciaal aangebrachte 

planken. 

14.   Er mag niet geschreven of geschilderd worden met verf noch met krijt op muren of vloeren binnen of 

buiten. Enkel op het asfalt kan krijt gebruikt worden 

15.   Een kampvuur mag enkel na afspraak met de huisverantwoordelijke, op de aangeduide plaats en mits 

het gebruik van een vuurkorf.  Na afloop moet alles opgeruimd en zuiver gemaakt worden. 

16.    Het is verboden meegebrachte, verplaatsbare kook- of verwarmingstoestellen op gas te gebruiken in de 

lokalen. Bij gebruik van andere meegebrachte toestellen of apparaten is de groep zelf  verantwoordelijk 

voor het nodige onderhoud, de veiligheidskeuringen en het veilig gebruik. 

 

 

C. Afval 
 

17. Gemengd afval wordt in vuilniszakken (max. 60 liter) gedaan.  Per zak wordt € 3 aangerekend om ze te 

storten in de afvalcontainer.  Enkel de huisverantwoordelijke kan de zakken in de Molok-container 

plaatsen.  
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18. Frituurolie en vet (enkel dat) wordt verzameld in de speciale ‘oliecontainer’. 

 

19. Glas wordt naar de glascontainer gebracht, die staat achter de kampplaats aan de parking. 

 
20. Karton en papier moet afzonderlijk in dozen of pakken bij elkaar gebonden worden. 

 

D. Bij het vertrek 

 
21. Het terrein en alle lokalen moeten grondig schoongemaakt worden, zodat ze in dezelfde toestand 

verlaten worden als ze bij aankomst waren. Vooral aan de keuken, de toestellen en het keukengerief  

moet bijzondere aandacht besteed worden.  Indien de huisverantwoordelijke oordeelt dat er 

onvoldoende gepoetst werd, zal hij zelf of door derden laten poetsen.  De minimumprijs bedraagt  € 100 

voor de weekends en  € 200 voor de zomervakanties. 

 

22. De huisverantwoordelijke of zijn afgevaardigde, en de hoofdverantwoordelijke van de groep doen 

opnieuw de rondgang op het terrein en in de gebouwen. Ze controleren samen de staat van bevinding en 

controleren alles.  Ook de energiemeterstanden worden samen genoteerd. 

De kosten van het energieverbruik, eventuele onkosten en schade, worden afgetrokken van de 

waarborg. 

De huisverantwoordelijke zal de rekening opmaken en bezorgen aan C.J.T. (Kampas) die zorgen voor 

de verdere afhandeling.  

 

  E. Maximum aantal 
 

23.    De maximum capaciteit van het Jommekeshuis tijdens de weekends is 42 personen (in bedden). 

 

24.    Tijdens de zomermaanden kan de capaciteit worden uitgebreid tot 72 (voor 30 personen zelf bedden 

mee te brengen) en kunnen er maximum 28 personen in tenten verblijven.  Het absolute maximum dat 

op het terrein toegelaten wordt, tijdens de maanden juli en augustus, is 100. 

 

25. Dit huishoudelijk reglement dient samen gelezen te worden met datgene wat op de website van 

CJ.T.(Kampas) vermeld is, en het politiereglement (doc. 07/05/1985).  

  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Voor kennisneming, 

 

de hoofdverantwoordelijke van  jeugdgroep ………………………………………. (naam groep) 

 

Verblijfsperiode van ……………. tot ……………… 

 

Naam leider: ……………………………………… 

 

 

Handtekening ……………………………… 

 

Beverlo, ………………….. (datum) 
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