
 

 

Huishoudelijk reglement jeugdverblijf De Blije Alpaca  
 
Aankomst  :  

❖ Uur van aankomst en vertrek staat genoteerd op het contract. Afwijkingen worden 
vooraf overeengekomen. 

❖ De verantwoordelijke van de groep meldt zich bij aankomst en bij vertrek bij de 
centrumverantwoordelijke.  

❖ De resident overloopt samen met de groepsverantwoordelijke de afspraken en 
veiligheidsrichtlijnen. 

 
 2. Verblijf  

❖ Verplicht gebruik van eigen onderlaken. Ook indien je gebruik maakt van een slaapzak. 
❖ Het is ten strengste verboden om matrassen te verplaatsen van de bedden. Onze 

bedden staan vast en zijn niet verplaatsbaar. 
❖ Gebruik papieren plakband en geen duct tape om dingen op te hangen aan deuren. 
❖ Huisdieren zijn niet toegelaten door het  FAVV naar dierenziekten. 

 
3. Het terrein. 

❖ Sjorren kan zeker bij ons op het terrein. Maar vergeet de putten niet te delven. 
❖ Hudo’s kan enkel in samenspraak met ons 
❖ We zullen jullie ook steeds zeggen waar je best jullie tenten zet. Zodat je bij veel regen 

geen natte voeten hebt. Wij weten hoe ons terrein afwatert. 
 
3.. Veiligheid  

❖ De groepsverantwoordelijke heeft kennis van de richtlijnen voor ontruiming bij brand. 
Misbruik van brandbeveiliging wordt bestraft met een boete van € 250 

❖ Roken is verboden in alle gebouwen en terreinen. We zijn een landbouwbedrijf, er heel 
veel brandbaar materiaal aanwezig en is het ten strengste verboden om te roken. 

❖ Kampvuur is enkel toegelaten op de daarvoor voorziene plaatsen. In periodes van 
droogte kan kampvuur verboden worden. U dient geen vergunning aan te vragen , we 
kregen van de stad een vergunning voor het hele jaar. 

❖ Enkel stapvoets rijden van aan de oprit tot aan de parking, denk aan spelende kinderen 
en onze dieren ! 

❖ Parkeren op het terrein met max 5 voertuigen, de andere kunnen rechts van de straat , 
tussen de bomen parkeren. Landbouwvoertuigen moeten altijd doorgang kunnen 
hebben, dus parkeer goed opzij van de weg. 

4. Wifi 
❖ Er is wifi aanwezig. In het hele gebouw en terrein. 
❖ De code vind je terug op het prikbord. 

 

5. Milieu  
❖ We springen zuinig om met energie. Licht uit als je het gebouw verlaat. Deuren en ramen 

toe als de verwarming aanstaat. 
❖ Zuinig met water. 



 

 

❖ We werken samen met de Korte Keten, meer info hierover vind je terug in het 
jeugdverblijf of in de brochure voor de kookploeg. Dit bespaart je veel afval maar kost 
ook minder en is gezond. 

❖ Afval wordt gesorteerd. Je krijgt daarvoor richtlijnen bij aankomst. Je betaalt 11 
euro/dag voor je afval. Bij het niet sorteren van afval wordt er een boete aangerekend 
van 25 €/container. Er zijn 7 fracties afval : restafval, voedselresten, PMD, papier & 
Karton, frituurolie, steenpuin en glas. 

❖ Het graven van afvalputten is niet toegelaten.  
❖ Respecteer terreinen en speelruimte. Geen auto's op de terreinen of zo beperkt 

mogelijk.. Geen beschadigingen aan beplanting.  
❖ Respecteer de nachtrust van onze dieren en onze buren.. Stilte tussen 22u en 8u. Een 

geluidsinstallatie is buiten niet toegestaan. 
❖  Hout sprokkelen voor kampvuur is niet nodig er is hout aanwezig op het terrein. 

 
6. Overschot van voeding bij vertrek. 

❖ Heb je overschot van voeding en is de verpakking nog niet open geweest. Kan je het om 
een of andere reden niet meenemen naar huis, breng ons dan op de hoogte. We 
schenken dit graag aan de  Moazaert een werking voor mensen in armoede in Lokeren. 

 
7. Verloren voorwerpen 

❖ Nagekomen post of voorwerpen die achterblijven worden via post verstuurd naar de 
verantwoordelijke van het kamp, of kunnen opgehaald worden tot  1 maand na het 
kamp, zo niet wordt post vernietigd en materiaal geschonken aan de armoede werking 
in Lokeren. 
 

8.Vertrek 
❖ De groep staat zelf in voor de volledige eindschoonmaak van het gebouw. Je 

ontvangt daarvoor richtlijnen bij aankomst, deze hangen ook uit in het verblijf. Je laat 
het gebouw achter zoals je het zelf zou willen aantreffen bij aankomst. De blije 
alpaca stelt het poetsen materiaal  ter beschikking, de producten zorg je zelf voor 
denk aan het milieu. Slechte of onvolledige schoonmaak wordt aangerekend. €60/u 
gedurende de tijd die nodig is om te kuisen. 

❖ Inventaris van keuken en eetgerief wordt nagekeken bij vertrek door de groep en  
zelf aangeduid op het blad wat ontbreekt. Verlies en schade wordt aangerekend. De 
inventaris wordt steeds ook door de eigenaar na vertrek nog eens nagekeken en 
eventueel aangevuld. 

❖ Bij vertrek moeten tafels en stoelen weer netjes op zijn plaats. 
❖ Het terrein moet opgeruimd zijn en afval verwijderd. 
❖ De putten van sjorpalen moeten gevuld zijn, zodat wij, andere kinderen of onze 

dieren hun voeten of poten niet breken. Bij nazicht en het zien dat de putten niet 
gevuld zijn wordt er een boete aangerekend van 25 euro/put. 

 

opgemaakt op 13 november 2022. 


