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Het Dorpshuis is een erkend jeugdverblijfcentrum voor sociaal toerisme, gegund door 
Toerisme Vlaanderen met een capaciteit van 92 bedden. Paul Recour is er de 
huisverantwoordelijke. Hij is gemachtigd toezicht uit te oefenen op het gebruik van het huis. 
Wederzijds begrip betekent een vlotte samenwerking.  
Daags voor aankomst dient per mail een lijst bezorgd te worden aan alle volgende 
mailadressen:  
 
info@paulrecour.be 
kampen@poperinge.be  
 
De lijst omvat volgende gegevens: 

- Naam en adres van de verblijfplaats 
- Naam en thuisadres van de groep + telefoonnummer  
- De volledige identiteit van de verantwoordelijke leiders + telefoonnummer 
- Het aantal kinderen dat deel uitmaakt van de groep, met de naam, de  voornaam en 

het adres van elk kind (+ eventueel telefoonnummer thuis) 
- De datum en het uur van aankomst en vertrek van de groep; 

 
Aan de huisverantwoordelijke wordt bij aankomst een waarborg van 300 € (-48p.) - 400 € 
(+48p.) afgegeven. Bij vertrek wordt deze teruggegeven na aftrek van eventuele schade aan 
het huis of het materiaal, de eventuele schoonmaak, de energiekosten… 
 
Wanneer de huisverantwoordelijke vaststelt dat het verblijf een feest is, of een andere niet 
sociaal-toeristische activiteit, is zij gemachtigd een hogere waarborg te vragen, de toegang tot 
het huis te ontzeggen of de groep tijdens het verblijf aan de deur te zetten. 
 
Voor het gebruik van het huis wordt alle materiaal nagekeken aan de hand van de inventaris. 
Opgemerkte schade wordt onmiddellijk aan de huisverantwoordelijke gemeld. De laatste dag 
wordt zowel het huis als het materiaal opnieuw nagekeken. Het huis en het terrein worden 
schoongemaakt. Bij het begin van ieder verblijf wordt met de verantwoordelijke, de 
huisverantwoordelijke en  de plaatselijke wijkagent een korte briefing gehouden 
 
 

Reglement: 
Wij wensen u een aangenaam verblijf toe in het Dorpshuis, enkele goede afspraken kunnen 
hier toe bijdragen, daarom dit reglement. 
 
 
De kampplaats 

HUISHOUDELIJK 
REGLEMENT 

 

mailto:info@paulrecour.be
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U vindt de kampplaats proper, hou ze zo.  
 
Slaapzalen  
a.  Matrassen moeten op de bedden blijven liggen. 
b.  Het is verplicht een laken of hoeslaken op de bedden te leggen. 
c.  Bedden mogen niet verplaatst worden en er mogen geen bedden bijgeplaatst worden  
d.  Bij het koken of bakken moet er steeds iemand in de keuken aanwezig zijn. 
e.  pantoffels gebruiken in de kamers, schoenen in de gang plaatsen 

 Dit wordt gecontroleerd tijdens uw verblijf. Er wordt per overtreding 5€ aangerekend. 
 
Muren & plafonds  
a.  Niets aan de muren of plafonds bevestigen met (duim)spijkers of plakband. 
b  Niet krassen of schrijven op de muren of plafonds en er ook niet met de voeten tegen 
trappen. 
 
Ramen / deuren  
a.  niets aan de ramen en/of deuren bevestigen met (duim)spijkers of plakband. 
b.  ramen mogen enkel geopend worden door de leiding. 
c.  nooduitgangen en toegangsdeuren moeten steeds vrij blijven. 
 
Waslijnen  
Het Dorpshuis  beschikt over een waslijn, het is verboden extra waslijnen te maken aan goten, 
kabels of buizen. 
 
Veiligheidshulpmiddelen 

a) Bij oneigenlijk gebruik van brandblusser, brandmelder, branddeken, noodverlichting,  
wordt een schadevergoeding gevraagd voor het herzegelen, vernieuwen en/of 
herkeuren van de apparaten, dit kan oplopen tot 250 € / per apparaat. 

b) Brandmelders mogen alleen in geval van nood gebruikt worden. 
c) Rook- en warmtemelders kunnen je leven redden, houdt er dus uw handen af, iedere 

manipulatie geeft een alarmsein in de centrale. 
d) De noodverlichting werkt autonoom, blijf er af, ze kan je leven redden. 
e) De branddeken mag enkel in geval van nood gebruikt worden. 
f) Iedere groep is verplicht om een verbandkist bij te hebben, in geval deze ontoereikend 

is, is er één bij de huisverantwoordelijke. 
g) Geef instructies aan de leden wat ze moeten doen in geval van brandalarm. 
h) Laat ze niet in de bomen klimmen; gevaarlijk: oude bomen 

 
Wegen  
De toegangswegen zijn geen parking en moeten steeds vrij blijven voor de hulpdiensten. 
 
Toiletten 
Hou de toiletten rein en meldt ieder defect onmiddellijk aan de huisverantwoordelijke. 
Maandverband kan voor verstoppingen zorgen, zij mogen daarom niet in het toilet 
doorgespoeld worden. 
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Douches 
Hou de douches rein. Verwijder haren uit de sifons. 
 
Ramen 
De ramen kunnen enkel op een kier geopend worden. Dit is wettelijk verplicht en dient voor 
de veiligheid. Bij schade wordt 100 euro aangerekend. 
 
Tenten  
Er mogen geen toiletten bijgemaakt worden (hudo's). 
 
Terrein  
Rondslingerend afval op het terrein of rond de gebouwen dient zo snel mogelijk verwijderd te 
worden. 
 
Poetsen  
De lokalen moeten steeds netjes en ordelijk zijn. Bij vertrek moet alles gepoetst worden 
(vereiste om je poetsborg terug te krijgen). 
 
Speelterrein 
Het is verboden om rond de gebouwen balspelen te organiseren (glasbreuk). Er mogen geen 
gaten gegraven worden om (modder)baden aan te leggen. 
 
Wegwijzers 
Wegwijzers worden zo geplaatst dat ze niet hinderlijk zijn voor de weggebruikers en worden 
op het eind van de kampperiode verwijderd 
 
Storend geluid 
Overdag moet het lawaai binnen de perken blijven: tegen het geluid van spelende kinderen 
kan niemand iets op tegen hebben, maar met bv zware muziekinstallaties ligt het anders. 
Het is verboden om in open lucht gebruik te maken van muziek of andere geluidstoestellen 
om groepen in het geheel te wekken, te verzamelen…. 
De nachtrust van de bewoners verstoren is verboden. Onder nacht wordt begrepen de periode 
van 22u00 en 6u00. (Algemene Politieverordening Stad Poperinge artikel 4.4.4. alinea 2) 
 
Buurtspelen 
Het is verboden heimelijk of zonder noodzaak te kloppen of te bellen aan deuren of vensters 
van huizen. Hieronder wordt ook verstaan het organiseren van zogenaamde 
overlevingstochten, waarbij meestal de kinderen de opdracht wordt gegeven voedsel of 
andere voorwerpen te gaan ruilen bij de bewoners. (Algemene Politieverordening Stad 
Poperinge artikel 4.4.4. alinea 1) 
 
Nachtspelen 
Nachtspelen langs openbare wegen en plaatsen moeten minstens 48 uur voor aanvang 
schriftelijk gemeld worden bij de politie (kampen@poperinge.be) Deze melding omvat: 

• de datum en uur van aanvang van deze activiteit 

• de volledige identiteit van de verantwoordelijke die dit ter plaatse leidt 

• naam en adres van de verblijfplaats van de deelnemende groepen 

• de juiste plaats waar deze activiteit zal doorgaan 
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De deelnemers aan nachtspelen langs openbare wegen dienen te beschikken over en 
gebruikte maken van voldoende veiligheidsuitrusting zoals fluohesjes, zaklampen, 
signalisatiebordjes,… (Algemene Politieverordening Stad Poperinge artikel 4.4.3) 
 
Afval 
Afval wordt gesorteerd volgens de aanwijzingen van de huisverantwoordelijke. 
 
Kampvuur 
Op het terrein van het Dorpshuis is het verboden om zonder toestemming van het 
Stadsbestuur een kampvuur te houden. 
Voor elektronische aanvraag: https://www.poperinge.be/kampvuur 
 
Herstellingen  
Meldt eventuele defecten onmiddellijk aan de huisverantwoordelijke. Het is verboden om zelf 
herstellingen uit te voeren. 
 
Materialen  
Matrassen mogen de slaapzalen niet verlaten. 
Tafels, banken, stoelen enz…. mogen niet op de speelweide gebruikt worden. Bij regenweer 
moeten alle materialen binnenblijven. 
 
Roken  
Er geldt een algemeen rookverbod in de gebouwen en op het terrein, met uitzondering van 
het voorziene “rookkot”.  
 
Overvallende ballen 
Wanneer een bal per ongeluk bij één van de buren belandt, dan dient steeds eerst bij de buur 
aangebeld te worden vooraleer de bal te recupereren. 
Het overtreden van de bepalingen van dit reglement kunnen worden bestraft met een 
geldboete van  minimum 25 € tot maximum 150 €. 
 
Betalingen  
De jeugdgroep betaalt de borgsom voor de voorziene datum. 
De borgsom wordt gebruikt om de kosten van energie en afvalverwijdering te betalen. 
De jeugdgroep ontvangt, enkele dagen na het bivak, een gedetailleerde rekening. 
 
33. Vaststellingen overtredingen 
Er worden diverse technische middelen ter beschikkingen van de huisverantwoordelijke 
gesteld om het niet naleven van het reglement vast te leggen, zoals cameracontrole en 
geluidsregistratie.  
 
Bij niet naleving van het reglement is de huisverantwoordelijke gemachtigd passende sancties 
te nemen. Deze kunnen gaan van het opleggen van geldboeten tot het ontzeggen van de 
toegang tot het huis of de groep tijdens het verblijf aan de deur te zetten zelfs bij een niet 
volledig afgelopen kampperiode. De groep wordt dan verplicht alle kosten, die hieruit 
voortvloeien, te betalen, evenals de huur van de volledige verblijfsperiode. De 
huisverantwoordelijke kan ook geldboeten opleggen. 
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LET WEL: Het domein staat onder cameracontrole. Beelden en geluid worden geregistreerd. 
 
 
De eigenaar: De groep: 

Kultuurgemeenschap Haringe VZW  .................................................................  

Moenaardestraat 95  .................................................................  

8972 Haringe   .................................................................  

 

 

 .................................................................   .................................................................  

Handtekening eigenaar  Handtekening verantwoordelijke 

 

 

 De verantwoordelijke 

 naam ........................................................  

 adres ........................................................  

  .................................................................  

 Telefoon ...................................................  

 Periode van …………………tot………………………… 

 

  .................................................................  

  Handtekening verantwoordelijke 

 

 

 

 

Opgemaakt te Haringe in dubbel exemplaar op  ………………………………………………………….. 

 

 

 

Gelezen en goedgekeurd 

 

 



 

Reglement Het Dorpshuis                                                6 Versie 3.2023 

 
 

DE 10 GEBODEN VAN HET DORPSHUIS 
 
1. Heb eerbied voor uw buren. Daarom bewaar volstrekte stilte 

tussen 22.00u en 6.30u. 

2. Betreed de kamer steeds ZONDER SCHOENEN. De slaapplaats is 
GEEN speelplaats. Gebruik van kaarsen,  theelichtjes en andere 
vuurtjes zijn VERBODEN.  

3. Maak enkel gebruik van de geluidsinstallatie van het Dorpshuis. 

4. Verplaats geen meubilair noch matrassen. 

5. Rook enkel in de daartoe voorziene buitenruimte. 

6. Speel met een bal enkel op de speelweide. Recupereer 
verdwaalde ballen enkel na aanvraag bij de betrokken eigenaar. 

7. Betreed geen verboden zones. 

8. Gebruik geen alcoholische dranken. 

9. Gesloten ruimtes laat je gesloten. Toestellen worden niet 
gemanipuleerd. Gebruik van meegebrachte toestellen is 
verboden. 

10. Beelden maar ook het geluid registreren!!!     
  


