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EDITORIAAL

Graag starten we dit HuisWerknummer met jullie allen een schitterend 
2017 te wensen. Zowel voor de dromen gelinkt aan jeugdtoerisme als voor 
de wensen die over andere dingen gaan, moge alles in vervulling gaan!

Misschien zijn er wel uitbaters die dromen over oplossingen voor afval. 
Heel wat jeugdverblijven en kampeerterreinen worstelen immers met een 
afvalprobleem. Hoe kan het afval bewaard worden? Hoe kan er vlot gesor-
teerd worden? Wie zorgt voor de ophaling? Gebeurt dit op tijdstippen die 
aansluiten bij de uitbating? Is er toegang tot het containerpark? Enz.

Afval is één van de actiepunten die de Vlaamse regering wil aanpakken 
via het masterplan bivakplaatsen (zie ook pagina 14). Daarom werd ook 
OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) aangesproken. Sa-
men met VVSG (Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeentes) zijn zij het 
best geplaatst om na te denken over oplossingen.

In februari hebben we een eerste overleg met OVAM en VVSG. Dan willen 
we de knelpunten overlopen en leren uit goede voorbeelden. Om goed voor-
bereid aan tafel te zitten, hebben we begin januari een korte vragenlijst 
verstuurd naar alle uitbaters. Heb je nog niet geantwoord, probeer dit dan 
zeker nog te doen. Hoe meer cijfers en voorbeelden we kunnen verzame-
len, hoe beter we de bekommernissen van elke uitbater kunnen verwoor-
den. In de hoop zo tot voorstellen te komen die het leven van uitbaters en 
jeugdgroepen vereenvoudigen en waar zo veel mogelijk gemeentes zich 
akkoord mee verklaren.

In dit HuisWerknummer hebben we het uitgebreid over dieren. Zelfs bij het 
“Huis in de kijker”, De Boerekreek in het Oost-Vlaamse Sint-Laureins, lopen 
er paarden rond. En uiteraard vind je elders in het nummer heel wat nut-
tige tips en weetjes.

Veel leesplezier!

Frederik Vercammen  
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"Heel wat jeugdverblijven en kampeerterreinen 
worstelen met een afvalprobleem."

CJT Ondersteuning maakt 
deel uit van Centrum voor 
Jeugdtoerisme vzw (CJT), net 
zoals CJT Boekingscentrale 
en CJT Verblijfcentra. Met 
deze drie actiedomeinen wil 
CJT gepaste verblijfsmogelijk-
heden aanbieden aan jeugd in 
groepsverband. 

Particulieren of verenigingen 
die een gebouw en/of terrein 
verhuren of willen verhuren aan 
jeugdgroepen, kunnen bij CJT 
Ondersteuning terecht. Zij krijgen 
advies, vorming en begeleiding 
omtrent erkenning, subsidies en al-
les wat komt kijken bij het uitbaten 
van een jeugdverblijf. 
CJT Ondersteuning verspreidt infor-
matie via het tijdschrift HuisWerk 
en de website www.cjt.be. De website 
www.jeugdverblijven.be bevat meer dan 
700 jeugdverblijfcentra en kampeerter-
reinen en wordt onderhouden door CJT.
Daarnaast verdedigt CJT Ondersteuning 
de belangen van de sector bij de over-
heid en andere instanties. Dit gebeurt 
door vertegenwoordigingswerk bij o.a. 
Toerisme Vlaanderen, de Afdeling Jeugd  
en de provincies.
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Waarom een dossier over dieren? Omdat dieren rondom 
een jeugdverblijf of kampeerterrein waardevol zijn. Dat 
zegt niet enkel het gezond boerenverstand, dat getuigen 
ook diverse uitbaters die we met plezier aan het woord 
laten.

Dieren kan je lokken of houden. Het eerste is eenvoudig te 
realiseren en dus laagdrempelig, het tweede vergt meer 
engagement. Of je al dan niet dieren wil lokken of houden, 
is een individuele keuze. Daarbij spelen verschillende fac-
toren een rol. Daarom alvast een eerste belangrijke vuist-
regel: “bezint eer ge begint”.

We bekijken het thema door de bril van de uitbater. Hoe lok 
je bepaalde dieren? Welk dier mag je wel of niet houden? Is 
er een vergunning, identificatie of registratie nodig? Waar 
koop je een dier? Wat zijn de regels hierrond? En wat als 
het dier sterft? Wat houdt dierenwelzijn in? En hoe pas je 
dit toe op een jeugdverblijf? En we bekijken enkele aan-
dachtspunten in de relatie tussen dieren en kinderen.

Verder hebben we het ook nog over de dieren die worden 
meegebracht door de groepen. Kan je die dieren weigeren? 

DOSSIER DIEREN
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Dieren op kamp

VOORDELEN

Veel kinderen en jongeren kunnen thuis 

geen dieren houden. Ofwel is er plaatsge-

brek, ofwel ontbreekt de nodige tijd om 

goed voor de dieren te zorgen. Toch heb-

ben dieren een enorme aantrekkingskracht 

op kinderen en jongeren. Als uitbater kan 

je daarop inspelen en zelf enkele dieren 

lokken of huisvesten. 

Dieren in een jeugdverblijf zijn op zich een 

troef, maar wie het wil, kan er nog extra 

mee aan de slag. Omdat kinderen weinig 

in contact komen met dieren, weten ze 

van dieren vaak weinig af. Dieren houden 

biedt daarom ook enkele educatieve moge-

lijkheden. Dit kan gaan van een eenvoudig 

informatiebord tot een volledig uitgewerkt 

educatief pakket.

Nog een motivatie om dieren te houden 

is van praktische aard. Dieren zijn soms 

een dankbare oplossing voor etensresten. 

Vooral in zelfkook, waar weinig ervaring is 

met koken voor grote groepen, zijn voed-

seloverschotten een veelvoorkomend pro-

bleem. Daarnaast zijn enkele dieren ook 

handig in de bestrijding van ongedierte. 

ALGEMENE 
AANDACHTSPUNTEN

Omdat er veel verschillende kinderen en 

jongeren verblijven is het belangrijk om 

rekening te houden met het veiligheidsas-

pect. Niet elk dier is geschikt of kan je zon-

der toezicht bij kinderen en jongeren laten. 

Andersom kan je ook niet elk kind zomaar 

bij dieren laten, dit om bijvoorbeeld een 

allergische reactie te voorkomen. Maak 

hier als uitbater duidelijke afspraken rond. 

Vermeld die afspraken op de plaats waar 

de dieren verblijven en in het huishoudelijk 

reglement.

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen is een 

ongeval veroorzaakt door een huisdier niet 

uitgesloten. Daarom is het aangewezen om 

een goede verzekering af te sluiten. In de 

meeste gevallen volstaat de verzekering 

burgerlijke aansprakelijkheid uitbating of 

ondernemingen. Toch informeer je best 

nog eens bij je verzekeringsmakelaar. De 

polissen van verzekeringsmaatschappijen 

verschillen, waardoor het soms noodzake-

lijk is een uitbreiding op de verzekering te 

vragen. 

Dieren hebben tot slot ook rechten. Deze 

rechten staan neergeschreven in de die-

renwelzijnswet (zie verder), maar door het 

specifieke karakter van een jeugdverblijf 

(de steeds wisselende groepen) is het toch 

belangrijk extra aandacht te besteden aan 

het algemene welzijn van dieren. In het 

huishoudelijk reglement wordt daarom 

ook best vermeld dat dieren een bezoek 

in hun weide niet appreciëren, voederen 

onder toezicht gebeurt om te veel en foute 

voeding te vermijden en dat nachtlawaai 

verboden wordt om de dieren te vrijwaren 

van stress.
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DIEREN 

DE ZONNEGLOED – Oostvleteren

Jeugdverblijf De Zonnegloed ligt midden in een sanctuary, een 

blijvende opvang voor dieren met een minder kleurrijk verle-

den. Aan het woord is Karel Ackaert, eindverantwoordelijke 

van de vzw.

Wat was er eerst: de dierenopvang of het jeugdverblijf?

In 1998 zijn we gestart met enkele boerderijdieren zoals kippen, 

schapen en melkgeiten en zo zijn we uitgegroeid tot een heuse 

kinderboerderij. Van een sanctuary was toen nog geen sprake. 

Dit is pas gestart in 2011. Het jeugdverblijf dateert van 2002.

Wat is een sanctuary precies?

Een sanctuary herbergt dieren die niet meer kunnen overleven in 

hun eigen natuurlijke habitat. Het zijn lichamelijk of emotioneel 

gewonde wilde dieren die hier voor de rest van hun leven kunnen 

blijven.

Hoeveel dieren verblijven hier?

We houden 115 verschillende dierensoorten, goed voor ongeveer 

450 dieren in totaal.

Waar komen de dieren vandaan?

In veel gevallen komen de dieren van particulieren die de dieren 

niet meer kunnen verzorgen of huisvesten, maar het gaat ook 

over in beslag genomen dieren die illegaal het land werden bin-

nengesmokkeld of dieren uit noodlijdende dierenparken, circus-

sen en proefdierlaboratoria.

Worden de dieren verhandeld?

Neen, we kopen, verkopen, ruilen en kweken absoluut niet.

Wie verzorgt de dieren?

De vzw heeft zes voltijdse dierenverzorgers in dienst en daar-

naast ontfermen twee technische medewerkers zich over de ver-

blijven van de dieren. Om het verhaal financieel rond te krijgen, 

is De Zonnegloed tegen betaling toegankelijk voor het publiek 

en worden allerlei projecten uitgewerkt. Hiervoor hebben we een 

projectmedewerker die ondersteund wordt door een administra-

tieve kracht en een onthaalmedewerker, al zijn de taken niet zo 

strikt afgebakend. Wie hier werkt, is in principe een duizendpoot. 

Die duizendpoten runnen ook het jeugdverblijf?

Inderdaad. Het jeugdverblijf type C telt 91 bedden en wordt ver-

huurd in de formule volpension. Wie hier verblijft, krijgt boven-

dien een volledig uitgewerkt educatief aanbod samengesteld door 

opgeleide leerkrachten en uiteraard ook onze dierenverzorgers.

Kunnen de kinderen hier vrij rondlopen?

Neen, dit kan niet uit veiligheidsoverwegingen. Ik vind trouwens 

dat kinderen en jongeren zonder begeleiding bij dieren laten 

geen goed idee is, zelfs al zijn de dieren helemaal niet gevaarlijk. 

Kinderen mogen plezier beleven aan de dieren, maar de dieren 

moeten ook plezier beleven aan de mensen. Bij dit laatste knelt 

het schoentje. Veel mensen en in het bijzonder kinderen weten 

niet meer hoe ze met dieren moeten omgaan. Kijk, kinderen 

krijgen een knuffeldier en denken dat dit dier, bijvoorbeeld een 

konijn, ook graag geknuffeld wordt. Wel, dat is niet het geval. Het 

dier krijgt daarvan stress. 

Dieren houden rond een jeugdverblijf is dus geen goed 

idee?

Toch wel, maar je moet goed weten waaraan je begint. Geef de 

dieren voldoende ruimte, zodat ze zich aan de drukte kunnen 

onttrekken als ze dat willen. Zorg er met andere woorden voor 

dat de groepen de dieren kunnen zien, maar niet aanraken. 

Dan lokken ze de dieren toch met voeding?

Ook hier gebeurt voederen van dieren best onder begeleiding. 

Kinderen leren zo dat dieren niet alles eten en dat zomaar eten 

toestoppen een foute houding is. Dieren worden daar dikwijls 

ziek van en dat kan niet de bedoeling zijn. Wie dieren wil liefheb-

ben, moet ze dus juist voederen. 
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Dieren lokken

De open ruimte rondom de directe omgeving van het jeugd-
toeristisch verblijf is de habitat van heel wat wilde dieren. 
Alleen valt dit niet altijd op. Met enkele gerichte acties kan 
je de dieren lokken naar een plaats waarvan je weet dat ze 
net voor dat specifieke dier aantrekkelijk is. Zo vergroot je 
de kans dat groepen het dier kunnen spotten. Heb je zelf 
geen tijd, dan kan je op zoek naar een partner zoals de 
plaatselijke afdeling van Natuurpunt of hun jeugdvereni-
ging JNM.

VOGELS

Elke vogel heeft zijn habitat. In de stad vind je bijvoorbeeld mussen 

en gierzwaluwen, aan de stadsrand pimpel- of koolmezen, rood-

borstjes of winterkoningen. Wil je vogels lokken, dan is observeren 

van vogels de eerste stap om ze daarna te lokken met een vogel-

vriendelijke omgeving, water, voedsel en een geschikt nestkastje.

Een vogelvriendelijke omgeving bestaat uit struiken, bomen en 

hagen die de vogels gebruiken als schuilplaatsen of om hun nest 

in te bouwen. Zorg bij de beplanting voor geleidelijke overgangen 

tussen gras, planten, struiken en bomen en laat dood hout en 

bladafval liggen. Met die materialen kunnen ze hun nesten bou-

wen. Vinden ze gemakkelijk voedsel, bijvoorbeeld door een bes-

senstruik, dan is de vogelvriendelijke omgeving helemaal een feit.

Vogels bijkomend lokken met water en voedsel kan het volledige 

jaar door. Ze nemen dit voedsel als aanvulling op wat ze in de 

natuur vinden. Toch is de winter het belangrijkste moment om 

de vogels bijkomend te voederen. Dan vinden ze logischerwijs 

minder gemakkelijk water en voedsel, terwijl ze extra veel energie 

verbranden.

Enkele voedertips:

1. Voeder ’s morgens en ’s middags en geef niet te veel tegelijk. 

2. Geef geen voedsel (op brood en kaas na) waarin zout zit 

verwerkt. 

3. Geef vogels geen boter of margarine. Dat werkt laxerend.

4. Geef voeder op een sneeuwvrije plek of op een voederplank. 

Zorg dat de aanvliegroute vrij is en ze gemakkelijk kunnen 

vluchten bij gevaar. Heb je een kat, hang er dan een kattenbel-

letje aan.

5. Voorkom het bevriezen van water door er een beetje suiker aan 

toe te voegen.

6. Reinig het waterschaaltje met heet water en een borstel. Gebruik 

geen chemische producten.

7. Ververs het water op regelmatige tijdstippen.

Nestkastjes worden op maat van de vogels gekocht of gemaakt 

en op de juiste plaats gehangen: tussen twee en vijf meter van de 

grond en weg van de heersende windrichting (het zuidwesten). Tot 

slot hang je meerdere nestkastjes voor dezelfde vogelsoort tien 

meter uit elkaar, voor verschillende soorten volstaat drie meter.

BIJEN

België telt ongeveer 350 bijensoorten. Wil je deze bijen huisves-

ten, koop of maak dan een bijenhotel en hang dit op een zonnige 

plaats, zuidwaarts gericht en beschermd tegen regen en wind. Een 

andere mogelijkheid is het ophopen van zand op een rustige zon-

nige plek. Gebruik hiervoor dek- of leemzand. Wil je vermijden dat 

de zandhoop na een hevige regenbui wegspoelt, leg  er dan enkele 

keien op of plant oranje havikskruid.

Zijn bijen gevaarlijk voor kinderen? Dat hangt ervan af of ze al dan 

niet een kolonie en een voedingsvoorraad moeten verdedigen. Bij 

solitaire bijen en hommels is dit niet het geval. Deze dieren steken 

daarom enkel als ze zich bedreigd voelen, bijvoorbeeld als ze ver-

pletterd worden. De steken zijn ook niet bedreigend. Honingbijen 

daarentegen verdedigen wel een kolonie en voedingsvoorraad 

als ze denken dat ze bedreigd worden. De steken zijn pijnlijk en 

gevaarlijk voor wie een bijenallergie heeft of meer dan 50 steken 

krijgt. Deze situaties komen gelukkig niet veel voor. 

Tot slot worden wespen pas agressief als ze bedreigd worden (bij-

voorbeeld door er naar te slaan) maar steken ze zelden tot nooit, 

tenzij ze dicht bij hun nest verblijven.

VLEERMUIZEN

Vleermuizen zal je overdag niet veel zien, maar wel ’s avonds. 

Wil je deze luchtacrobaten lokken, dan kan je eveneens een nest-

kastje hangen. Een hoge boom is het meest geschikt, want het 
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DIEREN 

kastje hangt best op een rustige plek, drie meter van de grond 

en opnieuw met de voorzijde naar het zonlicht gericht. Goed om 

weten: vleermuizen jagen op insecten, ideaal voor wie een mug-

genvrije zomerverblijfplaats wil promoten.

EGELS

Egels maken hun nest graag onder een hoop bladeren, een tak-

kenhoop, boomstronken of een composthoop. Wil je egels lokken, 

ruim dan in de winter die natuurelementen niet op of voorzie een 

egelnestkast. Ook dit kan je gemakkelijk kopen of maken. Dit nest-

kastje biedt egels een veilige plaats tegen roofdieren, voor hun 

winterslaap en om hun jongen te werpen. Door er droge bladeren 

en hooi in te leggen, vergroot je trouwens de kans op bezoek.

EEKHOORNS

Wie omgeven is van bomen, maakt veel kans om bezoek te krijgen 

van een eekhoorn. Vooral de eik, de beuk en de hazelaar zijn zijn 

favoriete bomen. Wil je een specifieke plek creëren waar je de eek-

hoorn kan spotten, voorzie dan een voederplaats met ongezou-

ten pinda’s, zonnebloempitten, hazelnoten, walnoten, rozijnen, 

beukennootjes en/of hang een nestkastje dat geschikt is voor de 

eekhoorn. Zowel een voedersilo als een nestkastje kan je kopen in 

de handel.

VLINDERS

Vlinders drinken nectar van verschillende soorten bloeiende plan-

tensoorten. Wie veel vlinders wil, plant best verschillende soor-

ten zodat er nectar is van het vroege voorjaar tot de late herfst. 

Ook fruitafval is een ideale lokker van vlinders. De rupsen zijn 

kieskeuriger en voeden zich maar met één of enkele soorten. Wil 

je specifieke vlinders aantrekken, dan kan je op de website van 

Natuurpunt een overzicht vinden van welke rupsen welke soorten 

verkiezen. 

Andere tips om vlinders te lokken en te houden:

1. Laat brandnetels staan en kies voor inheemse planten. Inheemse 

planten hebben betere voedingsstoffen.

2. Zorg voor hoge en lage planten. Dit zorgt voor herkennings-

punten en uitkijkposten voor vlinders.

3. Eitjes, rupsen of poppen zitten op stukjes stengel, in strooisel, 

dorre bladeren, in het gras of in de grond. Beperk daarom het 

opruimen van de omgeving.

4. Heb je een kruiden- of moestuin, laat dan enkele planten aan de 

vlinders.

SLAKKEN

Slakken hebben een slechte reputatie omdat niet alle planten even 

veilig zijn voor hen. Toch mogen ze niet ontbreken omdat ze ook 

nuttig werk verrichten (ze eten dood materiaal, ideaal voor de 

composthoop dus) en natuurlijk voedsel zijn voor andere dieren 

zoals egels, vogels, padden en kikkers. 

KIKKERS, PADDEN EN SALAMANDERS

Waar een poel is, vind je kikkers, padden en salamanders. Of toch, 

als de condities van de poel en de directe omgeving voldoen aan 

de eisen van deze dieren. Enkele tips op een rijtje:

1. Zorg voor een geleidelijke overhang van ondiep (gericht naar 

de noordwestzijde) naar diep (gericht naar de zuidoostzijde). 

Voor een kleine poel is een maximale diepgang van een meter 

voldoende.

2. Voorzie voldoende onderwatervegetatie. 

3. Vermijd vissen, want die eten de eitjes en larven op.

4. Zorg in de omgeving van de vijver voor veel begroeiing, zodat 

de dieren kunnen schuilen, dit bovenop bijvoorbeeld een hout-

mijt, wat boomstronken, enkele stenen of een composthoop.
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Huisdieren houden

DE WET OP DIERENWELZIJN

Wie huisdieren houdt, is verplicht die 

dieren goed te verzorgen, dit is de kern-

boodschap van de dierenwelzijnswet. Dit 

betekent dat je er, afhankelijk van het 

type dier, tijd, energie en geld moet in 

investeren. Het dier moet m.a.w. gevoed 

worden, de nodige aandacht krijgen en een 

geschikte verblijfsplaats hebben. De lat ligt 

hier dus beduidend hoger dan bij het lok-

ken van dieren. 

Alvorens je start met dieren, kan je jezelf 

volgende vragen stellen:

 • Heb je voldoende tijd voor het dier?

 • Heb je voldoende plaats?

 • Wie zal elke dag voor het dier zorgen?

 • Wat zal het dier op jaarbasis kosten aan 

voeding, dierenarts enz.?

 • Hoe oud en hoe groot wordt het dier?

WELKE DIEREN MAG JE 
HOUDEN?

Huisdieren worden in de wetgeving onder-

verdeeld in gezelschapsdieren en land-

bouwhuisdieren. Welke gezelschapsdieren 

je mag houden, staat in een ‘positieve 

lijst’. Hiermee is onmiddellijk duidelijk dat 

je niet elk dier zomaar mag houden, dit 

omwille van veiligheidsredenen of omdat 

ze speciale verzorging nodig hebben. Als 

particulier kan je ook enkele landbouw-

huisdieren houden. Runderen, schapen, 

geiten, herten, varkens, pluimvee (vanaf 3 

loopvogels of 200 kippen) en paarden val-

len onder de noemer landbouwhuisdieren 

en kunnen door een particulier gehouden 

worden op voorwaarde dat de dieren gere-

gistreerd of geïdentificeerd worden en de 

nodige vergunningen in orde zijn. Dit gaat 

dan bijvoorbeeld over een milieuvergun-

ning, nutriëntenemissierechten of een ste-

denbouwkundige vergunning.

Voor begeleiding bij de registratie en iden-

tificatie van runderen, schapen, geiten, 

herten, varkens en pluimvee kan je terecht 

bij Dierengezondheidszorg Vlaanderen 

(www.dgz.be/identificatie-en-registratie). 

De registratie van paarden gebeurt via 

de Belgische Confederatie van het Paard 

(www.cbc-bcp.be).

Honden moeten geïdentificeerd (gechipt) 

zijn en geregistreerd worden in de data-

bank DogID. Op die manier beschikt elke 

hond (de eigenaar dus) over een eigen 

paspoort met gegevens over de hond en 

de eigenaar. Wie een hond koopt, kijkt 

dus best na of alle gegevens (ook over de 

vorige eigenaar) wel kloppen. 

Katten moeten geregistreerd, gechipt en 

gesteriliseerd of gecastreerd zijn. De eige-

naar moet hiervoor instaan, ook als hij de 

dieren verkoopt of weggeeft.

WAAR VIND JE DE DIEREN?

Dit kan bij particulieren, in een dierenhan-

delszaak of bij asielcentra en kwekerijen.

Particulieren

Particulieren verkopen heel wat dieren 

(ezels, varkens, konijnen …) via tweede-

handswebsites. Dit kan perfect, maar wees 

waakzaam. Koop nooit een dier zonder het 

gezien te hebben. 

Hoewel het dikwijls gebeurt, is het bij wet 

verboden om honden en katten via tweede-

handssites of sociale media te verkopen. 

Hiervoor moeten gespecialiseerde media 

gebruikt worden of een advertentie in een 

dierenhandelszaak.

Dierenhandelszaken

Op de website van de dienst Dierenwelzijn 

(www.lne.be/erkende-inrichtingen-dieren-

welzijn) vind je een overzicht van erkende 

handelszaken, maar je kan ze ook her-

kennen aan de hand van een geel erken-

ningscertificaat dat ze verplicht moeten 

uithangen. Op het certificaat staat de naam 

van de instelling, het erkenningsnummer, 

het adres en de toegelaten diersoorten. 

Honden en katten mogen via dit kanaal niet 

verkocht worden.

Asielcentra en kwekerijen.

Asielcentra vangen dieren op die verloren 

gelopen zijn, afgestaan worden door de 

eigenaars of in beslag worden genomen. 

De centra proberen voor die dieren een 

nieuw onderkomen te vinden.

Voor de aankoop van een dier kan je 

ook terecht bij erkende fokkerijen of 

kwekerijen. Er bestaan vier soorten: de 

occasionele kweker, de hobbykweker, de 

professionele kweker en de handelskweker. 

Het onderscheid wordt gemaakt op basis 

van het aantal nesten en de kweekwijze 

(eigen nest of aankoop).

Vooral honden en katten komen in asiel-

centra terecht of worden gefokt. Een lijst 

van erkende asielcentra en kwekerijen 

(occasionele kwekers zijn niet erkennings-

plichtig) vind je eveneens op de website 

van de dienst Dierenwelzijn.
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DIEREN 

’T GROENHOF VZW  
DOE-MEE-BOERDERIJ  – Zandhoven

’t Groenhof draagt het jeugdlabel 

type C en heeft een binnen capaciteit 

van 70 personen. Tentengrond is 

er niet aanwezig. Verblijven kan in 

de formule zelfkook of volpension.  

Aan het woord is Karin Van Orshoven, 

eindverantwoordelijke van de vzw.

Waarom heb je gekozen voor de com-

binatie van een kinderboerderij en een 

jeugdverblijf?

Ik vind het wederzijdse respect tussen 

mens en dier zeer belangrijk. Door de com-

binatie van kinderboerderij en jeugdverblijf 

kan ik die boodschap meegeven aan kinde-

ren. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat 

wie goed voor dieren zorgt, die zorg ook 

doortrekt naar andere domeinen.

Welke dieren zijn er te bewonderen? 

Er zijn kippen, parelhoenen, ganzen, een-

den, konijnen, hangbuikzwijnen, schapen, 

ezels, pony’s, paarden, varkens en twee 

honden.

Waar komen de dieren vandaan?

Voor een dier zorgen vergt tijd, energie 

en budget. Veel eigenaars onderschatten 

dit, waardoor ze niet meer voor het dier 

willen of kunnen zorgen. Alle dieren op de 

kinderboerderij zijn zo’n geplaatste dieren, 

met uitzondering van de pony. Die werd 

aangekocht.

De kinderboerderij groeit dus gestaag 

verder?

Neen. Mijn stelling is dat dieren dezelfde 

levenskwaliteit moeten krijgen als de men-

sen. Dieren moeten altijd een proper hok 

hebben en ze moeten voldoende ruimte 

krijgen, dit zowel binnen als buiten. Extra 

dieren kunnen er daarom niet meer bij, 

tenzij bij een sterfgeval.

Hoe dicht kunnen de kinderen en jonge-

ren de dieren benaderen?

De kinderen kunnen bij ons de dieren aan-

raken. Dat spreekt voor zich. Toch kan dit 

enkel onder begeleiding. Enkel zo kunnen 

we het wederzijdse respect tussen de kin-

deren en de dieren garanderen.

Welke activiteiten worden er bij jullie 

aangeboden? 

We organiseren onze eigen kampen of 

begeleiden kampen van partnerorgani-

saties. Op het programma staan verschil-

lende activiteiten: werken in de moestuin, 

eieren rapen, dieren voederen, stallen 

uitmesten, rijden op de pony’s … Maar je 

hoeft niet te overnachten: we voorzien ook 

dagprogramma’s.

Vergt de combinatie kinderboerderij en 

jeugdverblijf specifieke afspraken?

Uiteraard. Bij de start van elk verblijf wor-

den de afspraken die vermeld staan op 

informatieborden en in het huishoudelijk 

reglement, nog eens mondeling herhaald. 

Welke afspraken zijn dit precies?

De dieren worden ’s nachts niet gestoord.  

Het betreden van de weiden en de hokken 

of stallen kan enkel onder begeleiding van 

medewerkers van ’t Groenhof. Voederen 

gebeurt met de juiste voeding en enkel 

tijdens de voedermomenten. En de hokken 

blijven steeds goed gesloten.

Heb je een verzekering die kan tussen-

komen bij een ongeval?

Ja, voor de meeste dieren volstaat de ver-

zekering burgerlijke aansprakelijkheid 

uitbating, maar voor de paarden is er een 

uitgebreide burgerlijke aansprakelijkheid 

uitbating afgesloten.

Aan het houden van dieren in een 

jeugdverblijf hangt dus een extra 

kostenplaatje?

Inderdaad. Iedereen denkt in de eerste 

plaats aan de kostprijs van het voedsel, 

maar er duiken toch nog extra kosten op: 

de verzekeringen, de medische kosten en 

in bepaalde gevallen de mestverwerking of 

extra vitamines. En dan moet je de factor 

tijd voor het onderhouden van de hok-

ken en stallen ook mee rekenen. Zeker 

als je hiervoor beroep moet doen op een 

betaalde kracht.

Welk bijkomend advies geef je aan een 

uitbater die dieren wil houden in het 

jeugdverblijf?

De kostprijs is maar één facet. Ik denk dat 

het belangrijker is dat de uitbater goed 

beseft dat dieren 24 uur op 24 uur zorg 

nodig hebben. Dat kan wel eens vervelend 

zijn als je zelf nog vakantie wil inplannen. 

Dan moet je de zorg voor je dieren uitbe-

steden aan iemand anders. Dat vergt toch 

allemaal extra organisatie.

Wat is je houding ten opzichte van groe-

pen die dieren willen meebrengen? Kan 

dat?

Dat is geen probleem, als ze zich houden 

aan enkele bijkomende afspraken.
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DOMEIN BEVERDONK  – Retie

Domein Beverdonk telt vier entiteiten: het 

Landhuis, het Eilandje, de Waterval en de 

Schildpadhoeve. De capaciteit van de enti-

teiten is respectievelijk 14, 15, 28 en 48 

personen. Het Landhuis heeft het jeugdla-

bel type C, de andere drie gebouwen type B. 

Overal is de formule zelfkook van toepas-

sing. Erwin Stessens baat de jeugdverblij-

ven als particulier uit. 

Wat is de drijfveer om dieren te houden?

Toen ik startte met het jeugdverblijf, wilde 

ik me o.a.  richten op personen met een 

mentale beperking. Daar heb ik niet enkel 

mijn gebouw, maar ook mijn onmiddellijke 

omgeving naar ingericht. Dieren konden 

daarbij niet ontbreken omdat die bij deze 

doelgroep een bijzondere aantrekkings-

kracht hebben. Ondertussen merk ik dat 

de dieren ook een troef zijn bij andere 

groepen met kinderen tussen 2 en 15 jaar.

Welke dieren zijn er te bewonderen? 

Ik heb twee ezels, vier schapen, een 

Göttinger varken en een veertigtal kippen 

en hanen. Soms zijn er ook lammetjes en 

kuikens te bewonderen, wat groepen uiter-

aard fantastisch vinden.

Heb je bewust voor meerdere dieren per 

soort gekozen?

Ja, voor bepaalde dieren wel, dit omwille van 

het welzijn van die dieren. Kijk, schapen zijn 

kuddedieren en vereenzamen als ze alleen 

in de weide zitten. Je zal dit trouwens snel 

merken. Het schaap zal constant blaten.

Nooit gedacht aan konijnen? Dat vinden 

kinderen toch ook leuk?

Konijnen heb ik gehad, maar die werden 

snel ziek doordat het jeugdverblijf afgele-

gen ligt en ze besmet raakten door wilde 

konijnen, met veel facturen van de die-

renarts tot gevolg. Daarom ben ik ermee 

gestopt. Liever geen konijnen dan telkens 

dode konijnen. 

Waar komen de dieren vandaan?

De twee ezels heb ik via een tweedehands-

site gekocht bij een particulier die ze niet 

afzonderlijk wilde verkopen. De schapen 

bestaan uit een ram en drie ooien en heb 

ik, net zoals het varken, ook via een twee-

dehandssite gekocht. De kippen en hanen 

waren reeds op het domein.

Komen er nog dieren bij?

Jaarlijks komen er op natuurlijke wijze 

twee tot drie schapen bij, maar ik hou het 

toch op gemiddeld vier schapen. Op regel-

matige tijdstippen verkoop ik dus enkele 

schapen. Wat de kippen en hanen betreft, 

is het ongeveer hetzelfde verhaal. Het 

aantal blijft op volledig natuurlijke wijze 

hetzelfde. Jaarlijks komen er 100 tot 150 

kuikens bij, maar slechts 10 % overleeft. De 

andere kuikens sterven of worden gevan-

gen door roofvogels.

Hoe dicht kunnen de kinderen de dieren 

benaderen?

De ezels, schapen en het varken zitten 

omheind. De ezels en het varken komen 

graag naar de kinderen en laten zich 

gemakkelijk aaien. De schapen niet, die 

blijven meestal op een veilige afstand. De 

kippen en hanen tenslotte lopen overal vrij 

rond. De kinderen kunnen er – als ze niet in 

de bomen zitten - dus dicht bij.

Zorgen kippen en hanen niet voor 

overlast?

Van de groepen krijg ik soms opmerkingen 

over de hanen die zowel overdag als ’s 

nachts kraaien; maar dat hoort er natuur-

lijk bij, net zoals de uitwerpselen van de 
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DIEREN 

Wat met gestorven dieren?

Gestorven dieren begraven is niet zomaar 

toegestaan. Op publiek domein is het alvast 

verboden en op privé domein hangt veel 

af van de gemeentelijke reglementering. 

Ontbreekt gemeentelijke reglementering, 

dan kan het begraven van huisdieren enkel 

als het huisdier niet meer dan 10 kilogram 

weegt en niet gestorven is aan een besmet-

telijke ziekte. De bodem mag niet klei- of 

leemachtig zijn en de put moet minstens 

een halve meter diep zijn. Wil je het dode 

dier voor het begraven verpakken, dan 

moet de verpakking goed afbreekbaar zijn.

Wie zijn huisdier niet wil of kan begraven, 

mag het niet meegeven met het huishou-

delijk afval, maar moet op zoek naar een 

erkende verwerker. De milieudienst van de 

gemeente kan je hierin adviseren. Wat zijn 

de mogelijkheden? Soms kan je het kadaver 

brengen naar een gemeentelijk inzamelpunt 

(bijvoorbeeld een containerpark) of een 

erkend crematorium voor dieren. Wil je dat 

het kadaver wordt opgehaald, dan kan dat via 

een erkend ophaler (te vinden via de website 

van OVAM). Ook crematoria halen kadavers 

soms op. Een dierenarts mag kadavers niet 

aanvaarden, tenzij de arts beschikt over een 

erkenning en vergunning of als het dier in de 

dierenartsenpraktijk is overleden.

EEN GESCHIKTE HUISVESTING

We overlopen dierenhokken, rennen  

en weides.

Het dierenhok

Bij elk dier geldt dezelfde regel: hoe groter 

het dierenhok, hoe beter. Dit geldt zeker 

voor dieren die geen extra buitenruimte 

krijgen. Deze dieren moeten zich vrij kun-

nen bewegen. Een te klein hok zorgt voor 

stress en een verhoogde kans op gedrags-

stoornissen zoals agressie en andere 

ziektes. Bovendien zal de geurhinder 

toenemen.

Een goed dierenhok is tochtvrij, maar wel 

voorzien van verse luchttoevoer, beschermt 

het dier tegen te hoge temperaturen, tegen 

te veel maar ook te weinig zonlicht en is 

droog. Het hok is ook voorzien van een 

goede bodembedekking (bijvoorbeeld: 

houtkrullen, hooi …) en wordt regelmatig 

ververst.

Voor elk dier zijn er nog enkele specifieke 

aandachtspunten. Een voorbeeld: een 

konijn is een prooidier. Dit wil zeggen dat 

elke benadering van boven als een bedrei-

ging wordt ervaren, wat zorgt voor een 

stresssituatie. Daarom wordt een konijnen-

hok best voorzien van een opening in voor-

aanzicht en niet in bovenaanzicht. Voor die 

specifieke richtlijnen kan je altijd terecht in 

een dierenspeciaalzaak, bij een fokker of 

op gespecialiseerde websites.

DOMEIN BEVERDONK  – Retie

kippen die overal verspreid liggen, soms 

aan de schoenen kleven en zo wel eens 

meegedragen worden in de paviljoenen. 

Als de kippen vrij rondlopen, liggen de 

eieren dan ook overal? Heb je dan geen 

muizen of ratten?

Ik heb een kippenhok waar de meeste 

eieren wel gelegd worden. Van muizen en 

ratten heb ik alvast geen last. Daar zorgen 

mijn twee katten wellicht voor.

Wat doe je met dode dieren?

Dat komt niet zoveel voor, maar in het 

verleden kon ik hiervoor gratis terecht bij 

een erkend ophaler. Ik heb hiervoor een 

speciaal registratienummer.

Bel je die ophaler ook voor dode kippen?

Vreemd genoeg vind ik geen dode kippen 

of hanen. Ik vermoed dat ze worden opge-

geten door vossen.

Welke activiteiten bied je aan met de 

dieren? 

Ik heb geen specifiek aanbod, maar als 

groepen willen, kunnen ze de dieren wel 

helpen voederen of de ezels eens kammen.

Welke huisregels heb je met betrekking 

tot de dieren?

In de weide mag niemand komen en de 

dieren voederen zonder toelating kan niet, 

met uitzondering van het varken en de 

kippen. In de paviljoenen hangt uit wat ze 

mogen aanbieden: concreet gaat het over 

brood en gekookt voedsel. Wat niet mag, is 

schillen van groenten en fruit en ook geen 

chocolade. Dit laatste is zelfs giftig voor 

het varken.

Worden kippen niet door de kinderen 

achterna gezeten?

Dat gebeurt wel eens, maar als het te fel 

wordt, reageer ik wel. Het is niet de bedoe-

ling dat die dieren gestresseerd worden.

Welk budget wordt jaarlijks aan de die-

ren besteed?

Ik heb het eens berekend. Een ezel kost op 

jaarbasis 538 euro, een schaap 205 euro en 

een varken 120 euro. Hierin zit voedsel voor 

365 dagen en medische kosten (dierenarts, 

inentingen, ontwormingspasta) verrekend. 

Heb je voldoende gras in de weide, dan 

kan de prijs voor voeding voor alle dieren 

samen ongeveer 175 euro goedkoper.

Heb je een verzekering die kan tussen-

komen bij een ongeval?

Ja. Volgens mijn makelaar ben ik voor mijn 

dieren verzekerd onder de polis burgerlijke 

aansprakelijkheid uitbating.

Wat is je houding ten opzichte van groepen 

die dieren willen meebrengen? Kan dat?

Andere dieren laat ik hier niet toe, behalve 

assistentiehonden. De reden hiervoor is 

eenvoudig: hier kunnen meerdere groepen 

tegelijk verblijven en ik wil met deze dui-

delijke regel vermijden dat andere dieren 

problemen veroorzaken voor de andere 

groepen. Dit kan bijvoorbeeld een onveilig-

heidsgevoel zijn of problemen met hygiëne.

Welk advies heb je voor andere uitbaters 

die graag huisdieren zouden combine-

ren met hun jeugdverblijf?

Voorzie voldoende tijd. Dagelijks ben ik 

een half uur bezig met het voederen van de 

dieren, in de winter kan dit zelfs oplopen 

tot een uur. Het schoonmaken van de stal-

len duurt anderhalf uur per week. Wat ook 

belangrijk is: je kan geen dag schrikkelen. 

Wil je vakantie, dan moet je iemand vinden 

die de taken wil overnemen.
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WERK

46
In april verschijnt HuisWerk 46. Daarin staat 

het traditionele kampvuur centraal.

Veel jeugdverblijven promoten de aanwezig-

heid van een kampvuur. Maar waarom? Welke 

doelgroep maakt hiervan gebruik en waarom? 

Wat is het ideale kampvuur en wat verwach-

ten groepen van de uitbater? Hoe frequent 

wordt het vuur ontstoken? Is dit als afsluiter 

van een kamp of brandt dit vuur dagelijks? 

Wordt op dit vuur gekookt? Groepen geven 

ons het antwoord.

Kunnen we aan alle wensen van de groe-

pen voldoen of is kampvuur gebonden aan 

bepaalde normen? Wat is de impact van een 

kampvuur op het milieu en wat zijn alterna-

tieven? Wat doe je met de as die onvermijde-

lijk achterblijft? We zoeken het allemaal uit en 

laten uitbaters met ervaring aan het woord.

Heb je zelf nog goede suggesties of tips of 

wil je reageren op dit thema, dan kan dat via 

het forum van www.cjt.be/ondersteuning of 

door te mailen naar ondersteuning@cjt.be. 

Wie trouwens iets extra wil doen, is steeds 

welkom op de redactievergadering van 

HuisWerk. We komen ongeveer tweemaande-

lijks samen. Geïnteresseerden kunnen con-

tact opnemen via ondersteuning@cjt.be of tel. 

09/210.57.75.

DIEREN VAN GROEPEN

Soms zijn groepen vergezeld van huisdieren, een situa-

tie waarmee niet elke uitbater even gelukkig is. Daarom 

wordt in veel huishoudelijke reglementen geschreven 

dat huisdieren verboden zijn. Kan dit zomaar? 

In principe kan je als uitbater zelf beslissen of je al dan 

niet huisdieren toelaat in het jeugdverblijf. De keuze-

vrijheid is echter beperkt in onderstaande situaties: 

 • In bepaalde gevallen is het wettelijk verplicht huis-

dieren te verbieden, dit kan bijvoorbeeld omwille 

van voedselveiligheid of als één van de werknemers 

allergisch reageert. 

 • De wetgever maakt een duidelijk onderscheid tussen 

een assistentiehond (ook in opleiding) en een gezel-

schapshond. De toegang ontzeggen aan een per-

soon vergezeld van een assistentiehond is een vorm 

van indirecte discriminatie en bij gevolg verboden.

Heb je als uitbater geen bezwaar tegen huisdieren, 

zorg dan voor duidelijke afspraken. Denk hierbij aan 

de veiligheid van de kinderen en de algemene hygiëne 

in en rond het jeugdverblijf. 

Een ren

Bepaalde dieren hebben extra bescherming nodig tegen roof-

dieren zoals vossen, marters, egels, katten, kraaien of moeten 

in hun vliegradius beperkt worden. In dit geval is een ren een 

ideale oplossing. 

Voor de grootte van een ren geldt dezelfde regel als bij het 

dierenhok: hoe groter, hoe beter. Voor kippen stelt vzw Velt 

bijvoorbeeld een richtlijn op van 5 m² per kip. Opnieuw speelt 

de gezondheid van het dier daarin een centrale rol, maar het 

zorgt er ook voor dat een ren niet in een mum van tijd veran-

dert in een zand- en modderpoel.

In een ren wordt best beplanting voorzien. Beplanting zorgt 

immers voor een natuurlijke bescherming bij extreme weers-

omstandigheden, maar verhoogt (bijvoorbeeld bij kippen) ook 

de bewegingsvrijheid. Tot slot biedt de beplanting ook wat 

schuilmogelijkheden als er wat onenigheid is onder de dieren.  

Een gezonde weide

Om de gezondheid van weidedieren te bevorderen, is bewe-

gingsruimte noodzakelijk. Opnieuw hetzelfde mantra: hoe 

meer ruimte, hoe beter. Verder biedt de weide voldoende gras 

en beschutting tegen extreme weersomstandigheden, zoals 

regen, wind en zon. De beschutting kan bestaan uit bomen of 

hoge hagen en enkele droge plekken. De weide moet verder 

voorzien zijn van voldoende vers drinkwater. Staat er te wei-

nig gras, dan moet je de dieren bijvoederen. Ook in de winter 

vergt dit een extra inspanning, want hoe kouder het wordt, hoe 

hoger de energiebehoefte. 

Niet alle dieren verdragen slechte weersomstandigheden op 

dezelfde manier. Jongere en oudere dieren zijn bijvoorbeeld 

minder bestand tegen vrieskou, terwijl schapen, geiten en 

ezels vooral last hebben van regen. Daarom is een voldoende 

stevige en droge stal voor al die dieren noodzakelijk.

12 HuisWerk | nummer 45 



Op zoek naar geld

Een tof project en een gebrek aan financiële middelen, het is 
voor velen een gekende combinatie. Moet het project dan op 
de schop? Niet altijd. Met steun van anderen kan het project 
misschien toch gerealiseerd worden.

Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting is een Europese stichting die vanuit 

Brussel actief is op Belgisch, Europees en internationaal niveau. 

De opdracht van de Koning Boudewijnstichting is de levensom-

standigheden van de bevolking helpen verbeteren. Dit doet ze 

door het engagement van zowel organisaties als individuen te 

versterken. De steun die verstrekt wordt, is in de meeste geval-

len financieel, maar de stichting ondersteunt ook opleidingen, 

begeleidingen, netwerking enz.

Welke financiële steun kan je precies krijgen? De Koning 

Boudewijnstichting biedt enkel steun in het kader van haar pro-

jectoproepen. Een overzicht van deze projectoproepen vind je 

snel terug via hun openingspagina (www.kbs-frb.be/Activities/

Calls). 

De projectoproepen kunnen je stimuleren om bepaalde acties 

in of rondom het jeugdverblijf of kampeerterrein te organise-

ren. Een voorbeeld: In 2016 genoot jeugdverblijf Hoogland 

in Lokeren de maximale financiële ondersteuning van 5 000 

euro voor het herinrichten van hun buitenruimte. Volgende 

acties werden gerealiseerd: het aanleggen van een aantal 

speelheuvels, het integreren van een arena met boom-

stamzitbanken, het realiseren van een verticale moestuin, 

het aanbieden van een drinkwaterfontein, het bouwen 

van een speelfort/doolhof in een verloren hoek, het cre-

eren van een plek waar kinderen op een veilige manier 

kampen kunnen bouwen … 

De ondersteuning kwam van het Fonds voor Voeding 

en Welzijn van de Federale Voedingsindustrie dat 

steun verleent aan projecten die gezonde voe-

dingsgewoonten en voldoende lichaamsbewe-

ging bevorderen voor kinderen en jongeren. 

Pluspunt van dit fonds is dat ze het project 

prefinancieren.

Heb je ook zin om je domein onder handen 

te nemen? Het kan: organisaties kunnen 

via een online kandidaatsdossier nieuwe 

projecten indienen tot 23 januari 2017. 

De aanvraag is behoorlijk eenvoudig. 

Heb je andere plannen, maar vind je geen projectoproep waar je 

project onder past, dan is het misschien zinvol even af te wach-

ten tot er nieuwe projecten worden uitgeschreven. De Koning 

Boudewijnstichting communiceert zijn nieuwe projecten via een 

digitale nieuwsbrief. Als uitbater kan je hierop inschrijven via www.

kbs-frb.be/Global/Elements/Subscribe-to-our-enews.

In afwachting van een geschikte projectoproep kan je het jeugdver-

blijf ook registreren op de website www.goededoelen.be. De bedoe-

ling van de website is om het publiek in contact te brengen met het 

grote aanbod aan organisaties die zich inzetten voor anderen. Wat 

is de meerwaarde? In 2015 bezochten 63 000 mensen de website 

en vandaag staan maar liefst 5 000 organisaties gebundeld op de 

website. Door je jeugdverblijf te registreren op de website, vergroot 

je je bereik en wie weet of er in de toekomst een gift of een engage-

ment als vrijwilliger kan uit voortvloeien.

Nationale Loterij

De Nationale Loterij betaalt met de inleg van de spelers niet alleen 

de winnaars uit, maar behoudt ook een groot deel van de winst voor 

allerlei maatschappelijk relevante projecten. De Nationale Loterij 

is bijvoorbeeld gulle schenker aan de Koning Boudewijnstichting, 

maar subsidieert zelf ook tal van andere projecten. In 2015 hadden 

ze hiervoor een budget van 205,9 miljoen euro. 

Iedere Belgische publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechts-

persoon die geen winstoogmerk nastreeft, komt in aanmerking. 

Projecten in België die het algemene, materiële of morele welzijn 

van de bevolking te goede komen, kunnen ondersteund worden. De 

subsidies zijn vooral bestemd voor investeringen (projecten, evene-

menten, manifestaties, aankoop van materiaal…). Werkingskosten 

komen zelden in aanmerking.

Aanvragen moeten minstens vier maanden voor het project inge-

diend worden om in aanmerking te komen. Verder moet de rechts-

persoon ook minstens één volledig boekjaar actief zijn.

Meer informatie: www.nationale-loterij.be/nl/over-ons/subsidies

In de zoektocht naar alternatieve financiering kan je ook zoeken 

naar sponsors, giften, schenkingen of leningen. Wat de verschillen 

zijn en hoeveel kans op succes je hebt, behandelen we in een vol-

gend HuisWerknummer.

PAGINA 13 
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… LAAT  
JE STEM HOREN

ONDERSTEUNING

Deze zomer werd door de ministers Gatz (jeugd), Weyts (toerisme) 

en Schauvliege (omgeving en natuur) het masterplan bivakplaatsen 

gelanceerd. Meteen werd afgesproken om de werkzaamheden van 

het masterplan op te volgen via een taskforce, deze kwam al twee 

maal samen in het najaar van 2016. In de taskforce zetelen niet alleen 

vertegenwoordigers van de betrokken ministers en hun administra-

ties, maar ook CJT, De Ambrassade, Chirojeugd Vlaanderen, Scouts 

en Gidsen Vlaanderen, VVJ (Vlaamse Vereniging Jeugddiensten), 

VVSG (Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeentes), VVP 

(Vlaamse Vereniging van Provincies) en OVAM (Openbare Vlaamse 

Afvalstoffenmaatschappij).

We overlopen hieronder de inhoud van het masterplan en de werk-

zaamheden voor de komende jaren.

1. Overregulering en complexe procedures

Zowel uitbaters als jeugdgroepen worden geconfronteerd met heel 

wat reglementering en procedures. Dit maakt zowel het uitbaten 

van een jeugdverblijf of kampeerterrein als het organiseren van een 

groepsverblijf er niet eenvoudiger op. De taskforce wil dit aanpak-

ken met volgende maatregelen:

 • Gemeentes worden geïnformeerd over hoe ze jeugdgroepen op 

een goede manier kunnen onthalen. Goede voorbeelden wor-

den verspreid en er worden modelreglementen uitgewerkt. Dit 

gebeurt tegen komende zomer aan de hand van een kampenchar-

ter (zie pagina 17).

 • In het najaar organiseerde Afdeling Jeugd een bevraging bij de 

gemeentes. Daaruit blijkt dat in 7 % van de gemeentes een toe-

ristentaks wordt geheven voor jeugdtoerisme, maar het gaat dan 

wel vaak over toeristische gemeentes. Dat betekent dus wel dat 

meer dan 7 % van de jeugdtoeristische overnachtingen wordt 

belast. Samen met VVSG sensibiliseren we gemeentes rond het 

feit dat zo’n toeristentaks voor jeugdovernachtingen contrapro-

ductief werkt en dat daarom de overgrote meerderheid van de 

gemeentes ook geen dergelijke taks hanteert.

 • Er valt nauwelijks een lijn te trekken in de verschillende vormen 

van gemeentelijke afvalophaling bij kampplaatsen. Dit willen we 

niet alleen beter stroomlijnen, we streven op een aantal plekken 

ook naar een betere samenwerking met de gemeente. Hiervoor 

zitten we binnenkort samen met VVSG, OVAM en Fost Plus (zie 

ook pagina 2).

 • Jeugdgroepen mogen niet zomaar in een bos spelen. Op een aan-

tal plekken zijn speelzones ingericht, al dan niet beperkt tot de 

zomerperiode. Buiten deze vaste plekken heeft men een mach-

tiging nodig van de boswachter. ANB (Afdeling Natuur en Bos) 

belooft om tegen 2018 in elke Vlaamse gemeente minstens één 

speelzone te voorzien, bij voorkeur in de buurt van kampplaatsen 

en jeugdlokalen.

 • De regels rond het maken van kampvuren zijn niet altijd duidelijk, 

laat staan logisch. De Ambrassade werkt een afwegingskader uit 

voor het installeren van vaste kampvuurplaatsen bij kampplaat-

sen en jeugdlokalen. In volgend HuisWerknummer bespreken we 

dit uitgebreid in het dossier “kampvuur”.

2. Tekort aan kampplaatsen en kampeermateriaal

Voldoende, diverse en kwalitatieve kampplaatsen aanbieden blijft 

ook in de toekomst een uitdaging, zeker in de piekperiode tijdens 

de zomer (11 juli tot 10 augustus). Idem voor het aanbod van kam-

peermateriaal dat jeugdgroepen kunnen ontlenen.

Wat het aanbod van jeugdverblijven en kampeerterreinen betreft, 

is het zaak om de infrastructuursubsidies gericht in te zetten, hier-

voor zal advies worden ingewonnen bij o.m. CJT.  In het masterplan 

wordt bijvoorbeeld gesproken over extra type A-verblijven in de stad 

en oplossingen voor grotere groepen tijdens de zomerpiekperiode.

Gemeentes en de landbouwsector worden geïnformeerd over moge-

lijkheden om te verhuren aan jeugdgroepen. Met Defensie en ANB 

wordt bekeken of zij extra terreinen kunnen vrijmaken om met 

jeugdgroepen te gaan kamperen. Tegelijk moeten we er natuurlijk 

ook over waken dat er geen overaanbod wordt gecreëerd, want dat 

is voor niemand een goede zaak.

Voor de bestaande jeugdverblijfcentra die nog kampen met zone-

ringsproblemen (ruimtelijke ordening), belooft de taskforce dit 

verder aan te pakken.

3. Kennisopbouw en monitoring

Er is heel wat informatie beschikbaar bij databanken van CJT, De 

Ambrassade en Toerisme Vlaanderen. Dit gaat o.m. over de grootte 

van het aanbod, prijsevoluties en onderzoeksresultaten. De task-

force wil een inventaris maken van alle beschikbare informatie, 

zorgen voor een optimale ontsluiting en hiaten aanvullen. Dit 

kan bijvoorbeeld nuttig zijn bij de totstandkoming van een nieuw 

decreet of het toewijzen van subsidies.

Het volledige masterplan vind je terug op www.cjt.be/ondersteu-

ning, in de rechterkolom tussen de nieuwsberichten.

Heel wat regelgeving heeft rechtstreeks of onrechtstreeks een weerslag op 
jeugdtoerisme. Als hieraan wordt gesleuteld, tracht CJT Ondersteuning op de 
eerste rij te zitten. In HuisWerk belichten we telkens de actualiteit van ons 
vertegenwoordigingswerk.
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VRAAG  
HET AAN … ONDERSTEUNING

Toerisme Vlaanderen subsidieert enkel infrastructuur-
werken van minstens 7 500 euro. Mag je een aantal 
kleinere werken samenvoegen om aan dit minimumbe-
drag te komen?

Dat is geen probleem. Het gaat immers over de totaalkost die min-

stens 7 500 euro moet bedragen. Hoe je aan dit bedrag komt, daar 

ben je vrij in.

Wel zal Toerisme Vlaanderen voor kleine projecten niet werken 

met uitbetaling in tussenschijven, als de onderdelen niet op het-

zelfde moment zouden worden uitgevoerd. In dat geval moet je 

dus wel wachten tot je alle facturen en betaalbewijzen in één keer 

kan indienen.

Na onze verbouwing heb ik een formulier ontvangen om 
het kadastraal inkomen te laten wijzigen. Ik vraag me 
echter af hoe de fiscus een kampplaats beoordeelt.

Op basis van het kadastraal inkomen wordt de onroerende voor-

heffing berekend, maar sinds 2016 zijn alle erkende jeugdverblijf-

centra hiervoor vrijgesteld (zie HuisWerk 44), dus de hoogte van 

het K.I. is weinig relevant hiervoor.

Wel moet je als particulier ook personenbelasting betalen. In 

HuisWerk 36 hebben we uitgelegd dat het kadastraal inkomen wel 

een grote invloed heeft op de omvang van de belasting. In die zin 

heb je er wel belang bij dat het K.I. niet te hoog is.

Belangrijk is dat je het formulier waarheidsgetrouw invult. Het zijn 

ambtenaren van de desbetreffende dienst die vervolgens het K.I. 

zullen vastleggen, op basis van een aantal criteria die ze hiervoor 

hanteren. Ben je niet akkoord met hun beslissing, dan kan je dit 

aanvechten, maar de ervaring leert dat het niet eenvoudig is om de 

fiscus zijn mening te laten herzien.

Hoe kunnen we de kalender die we invullen en tonen op 
www.jeugdverblijven.be, ook gebruiken op onze eigen 
website?

Je kan de bijgewerkte kalender op www.jeugdverblijven.be relatief 

gemakkelijk inladen op je eigen website. Je kan een persoonlijke 

html-code opvragen via ondersteuning@cjt.be.

Zo sla je twee vliegen in één klap. Op je eigen website kan je een 

up-to-date kalender tonen, zonder  dat je de gegevens dubbel 

moet invoeren. En op www.jeugdverblijven.be verschijn je mee 

bovenaan in de zoekresultaten, tussen de andere gebouwen/ter-

reinen die vrij zijn in een periode waarnaar een groep op zoek is.

Kan ik het verlaagd btw-tarief (6 %) laten hanteren voor 
asfaltwerken? Die asfaltwerken zijn nodig om toegan-
kelijke parkeerplaatsen te voorzien die horen bij het 
jeugdverblijf.

Dit is niet altijd heel duidelijk voor buitenwerken. Om te kunnen 

genieten van het verlaagd btw-tarief, moeten de werken recht-

streeks kunnen gelinkt worden aan het (minstens 10 jaar oude) 

gebouw. Voor de aansluiting van een regenwaterput, die duidelijk 

verbonden is met het sanitair in het gebouw, lijkt dit bijvoorbeeld 

geen probleem. Bij het aanleggen van een rolstoeltoegankelijke 

parking is dit voor interpretatie vatbaar. Als de parkeerplaatsen 

vlak tegen het huis liggen, is dit zeker een pluspunt. Liggen de 

parkeerplaatsen verderop in het domein, dan wordt het moeilijk.

Uiteraard moet ook aan de andere voorwaarden voor een verlaagd 

btw-tarief zijn voldaan (zie HuisWerk 37).

Je kan bij twijfel best overleggen met je aannemer (die normaal 

gezien weet wanneer hij het verlaagd btw-tarief mag toepassen) of 

rechtstreeks met de btw-administratie.

Elk kwartaal krijgen we tientallen vragen van uitbaters over uiteenlopende 
thema’s. In HuisWerk maken we telkens een beknopte bloemlezing van vragen 
en antwoorden die ook voor andere uitbaters interessant kunnen zijn.
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NIEUWSFLASH
OVERNACHTINGCIJFERS

De grote meerderheid van de uitbaters stuurt de maandelijkse overnach-
tingcijfers door via de statistiekenmodule op www.jeugdverblijven.be. 
Sinds 2014 is het nodig om maandelijks een mail met een csv-bestand 
door te sturen naar het mailadres van FOD Economie. Dat csv-bestand 
wordt automatisch gegenereerd op basis van de ingevoerde overnach-
tingen in de module op www.jeugdverblijven.be. Het wordt verstuurd 
naar het mailadres dat je via je beheerspagina op www.jeugdverblijven.
be zelf kan ingeven bij de “verantwoordelijke overnachtingcijfers”.
Dat systeem blijkt al bij al goed te werken, behalve voor maanden zon-
der overnachtingen. In dat geval is het csv-bestand volledig blanco en 
blijkbaar interpreteren sommige uitbaters dit alsof het bestand niet 
hoeft meegestuurd te worden. Dat moet echter wel degelijk, want enkel 
op die manier kan FOD Economie vaststellen dat het om een maand 
zonder overnachtingen gaat.
De boodschap is eigenlijk simpel: de mail die je vanuit de statistie-
kenmodule ontvangt, moet steeds integraal worden doorgestuurd naar 
FOD Economie, dus telkens inclusief bijlage.

Voor Toerisme Vlaanderen en de provinciale toeristische diensten 
zijn de zaken nog eenvoudiger. Zij ontvangen automatisch de door-
gestuurde cijfers van alle maanden die de status “verzonden” hebben. 
Voor Toerisme Vlaanderen en de provinciale toeristische diensten zijn 
dus nooit extra stappen nodig.
In de loop van februari wil Toerisme Vlaanderen zicht hebben op de defi-
nitieve overnachtingcijfers van 2016. Dit lukt pas nadat alle uitbaters 
ook de maand januari 2017 hebben doorgestuurd (want in geval van 
groepen die verbleven hebben tijdens oudejaar, zijn er overnachtingen 
van december die pas met de cijfers van januari worden toegevoegd). 
Probeer dit dus snel in orde te maken.

Cijfers voor Afdeling Jeugd en een overzicht van de jeugdwerkgroepen 
zijn apart opvraagbaar via de statistiekenmodule. Op je eigen beheer-
spagina kan je deze downloaden in Excel en dit toevoegen aan je wer-
kingsverslag. Dit is uiteraard enkel nodig voor jeugdverblijfcentra die 
een werkings- of personeelssubsidie ontvangen.

Het afsluiten van het jaar is ook een ideale gelegenheid om de overnach-
tingen van de voorbije jaren te vergelijken. De statistiekenmodule op www.
jeugdverblijven.be biedt een rapport aan, waarin diverse cijfers over de 
jaren heen op een overzichtelijke manier naast elkaar worden gezet. Als je 
je rapport wil opvragen, geef dan onderaan de pagina ‘mijn statistieken’ 
je mailadres in. Binnen de 24 uur verstuurt het systeem het rapport in 
een pdf-bestand. Het document kan je vervolgens bewaren op je eigen 
computer. Het laatst aangevraagde rapport blijft ook beschikbaar om te 
downloaden via de statistiekenmodule. 
De cijfergegevens worden telkens zowel in een grafiek als in een tabel 
weergegeven. Wanneer het rapport voor bepaalde maanden geen cijferge-
gevens vertoont, dan wil dit zeggen dat voor die maand nog geen cijfers 
beschikbaar zijn. Dit mag dus niet als 0 worden gelezen. In een lopend jaar 
moet je daarom ook de totalen met enige voorzichtigheid interpreteren. 

SUBSIDIES VIA TOERISME VLAANDEREN

Erkende jeugdverblijfcentra ontvingen begin 
december de oproep van Toerisme Vlaanderen om 
infrastructuursubsidies aan te vragen in 2017. Dit 
jaar worden slechts drie categorieën weerhouden:
1. brandveiligheidswerken
2. toegankelijkheidsaanpassingen aan bestaande 

gebouwen en extern toegankelijkheidsadvies
3. kwaliteitsverbetering (moderniseringswerken 

of verhogen van kindvriendelijkheid)
De prioriteiten worden één voor één ingevuld. 
Het kan dus perfect dat projecten uit prioriteit 3 
niet in aanmerking komen dit jaar, als het budget 
van 1,5 miljoen euro is opgebruikt voor de eerste 
twee prioriteiten.

Sowieso uitgesloten zijn (ver)nieuwbouw, onder-
houdswerkzaamheden, werken aan het privége-
deelte van het verblijf en aankoop van gebouwen 
of gronden. Ook kleinere werken komen niet in 
aanmerking. De investeringskost moet minstens 
7 500 euro bedragen.
Goed om weten is ook dat projecten die in 2016 
of eerder een infrastructuursubsidie toegekend 
kregen, maar nog niet gestart zijn met de werken, 
geen nieuwe aanvraag kunnen indienen.

Vanaf 2017 voorziet Toerisme Vlaanderen nog 
een tweede subsidiemogelijkheid: de impulssub-
sidie “iedereen verdient vakantie”. Iedereen die 
acties opzet om vakantiedrempels weg te werken 
(zie ook HuisWerk 43), kan een aanvraag indienen. 
Dus niet alleen jeugdverblijven, maar ook andere 
logies, vakantieorganisaties, vervoersmaatschap-
pijen enz. Er is een budget van 280 000 euro 
beschikbaar, momenteel worden de voorwaarden 
en criteria verder uitgeschreven. Omdat dit uitein-
delijk moet goedgekeurd worden via een ministe-
rieel besluit, zal het nog zeker enkele maanden 
duren alvorens Toerisme Vlaanderen de oproep 
kan verspreiden.
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ADRESWIJZIGING

HuisWerk is een gratis magazine en dat willen we graag zo houden. Je kan 

daar bij helpen door ons adressenbestand up-to-date te houden. Zo zijn 

wij er zeker van dat ons nummer bij de juiste persoon terechtkomt.  

Voor jeugdverblijfcentra en kampeerterreinen is het adressenbe-

stand rechtstreeks gelinkt aan de databank van www.jeugdver-

blijven.be. HuisWerk wordt opgestuurd naar de verantwoordelijke 

algemene communicatie. Via je persoonlijke login en wachtwoord 

kan je de contactgegevens van je jeugdverblijfcentrum/kam-

peerterrein rechtstreeks aanpassen. Als dit niet lukt, kan je 

ons bereiken via ondersteuning@cjt.be of tel. 09/210.57.75.  

Wens je voor jouw jeugdverblijfcentrum/kampeerterrein extra abon-

nementen, dan kan je deze bestellen tegen kostprijs. Stuur hiervoor 

een mailtje naar ondersteuning@cjt.be.

KAMPENCHARTER

MOBILITEIT ROND OOST-VLAAMSE 
JEUGDVERBLIJFCENTRA

Eén van de acties in het masterplan bivakplaatsen (zie ook pagina 14) 
verwijst naar het opstellen van modelkampreglementen voor gemeen-
tes. In die zin is het idee ontstaan om in de zomer van 2017 een kam-
pencharter voor te stellen. Niet met de bedoeling om een algemeen 
kampreglement naar voor te schuiven, wel om voostellen te doen die 
het goed samenleven van kampgroepen en de gastgemeente kunnen 
bevorderen. Afspraken in het kampencharter gaan bijvoorbeeld over 
ruiltochten, geluidsoverlast, hudo’s, kampvuren, gemeentebelastingen 
en verzekeringen. Die zaken kunnen gemeentes dan meenemen als ze 
zelf een reglement willen uitschrijven.

Het charter wordt voorbereid en ondertekend door de koepels van de 
jeugdbewegingen, VVSG (Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeentes), 
Centrum voor Jeugdtoerisme en minister van jeugd Sven Gatz. Bedoeling 
is om dan tegen de zomer van 2018 zo veel mogelijk Vlaamse gemeen-
tes het kampencharter te laten onderschrijven.

Heb je zelf goede of slechte ervaringen met reglementen en afspraken 
in de eigen gemeente, dan mag je deze zeker bezorgen aan ons (onder-
steuning@cjt.be of 09/210.57.75).

In 2017 start CJT samen met het Netwerk Duurzame 
Mobiliteit een pilootproject op rond verplaatsingen van, 
naar en rond jeugdverblijfcentra. Daarvoor worden de 
komende weken enkele Oost-Vlaamse jeugdverblijfcen-
tra geselecteerd die op minder dan 5 kilometer liggen 
van een treinstation. Deze ontvangen dan o.m. com-
municatiemateriaal en andere prikkels om groepen te 
laten kiezen voor duurzame mobiliteit. De resultaten 
van het project kunnen dan in een latere fase ook toe-
gepast worden op de rest van de jeugdverblijfcentra in 
Vlaanderen.

Eerstdaags zullen de Oost-Vlaamse uitbaters die aan de 
voorwaarden voldoen, een projectoproep ontvangen, 
met een beschrijving wat de bedoeling is, wat er ver-
wacht wordt en wat men mag verwachten.

NIEUW IN 2017

Zoals elk jaar, gelden ook nu op 1 januari een 
aantal nieuwe regels. We selecteerden enkele 
wijzigingen die ook voor jeugdverblijfcentra en 
kampeerterreinen van toepassing kunnen zijn.

Roerende voorheffing stijgt

De roerende voorheffing wordt opnieuw verhoogd, 
van 27 naar 30 procent. Op tien jaar tijd is deze 
belasting al verdubbeld. 
Jeugdverblijfcentra die in zelfkook verhuren, zijn 
deze belasting verschuldigd. Meer uitleg vind je 
terug in HuisWerk 40. Noteer trouwens dat de aan-
gifte voor 2016 moest gebeuren voor 15 januari 
2017.

Jobstudenten mogen 475 uur in plaats van  
50 dagen werken
Jobstudenten mogen vanaf 1 januari 475 uur wer-
ken, in plaats van de 50 dagen-regel die tot eind 
2016 van toepassing was. Idee achter deze nieuwe 
regeling is dat studenten op die manier enkele 
uren kunnen werken zonder meteen een volle-
dige dag kwijt te spelen. De app Student@work 
waarmee studenten hun resterende dagen kunnen 
checken, zal vanaf 1 januari ook in uren tellen.
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DE BOEREKREEK PRAKTISCH 

 

Adres: Sint-Jansstraat 132,  

9982 Sint-Jan-in-Eremo (Sint-Laureins) 

Totale oppervlakte: 450 000 m²  

Capaciteit: 90  

Website: www.boerekreek.be 

www.facebook.com/

provinciaalsportcentrumdeboerekreek 

Op twee kilometer van de Nederlandse 
grens, in het dorp Sint-Laureins, ligt De 
Boerekreek, de grootste kreek van het 
Meetjesland. De Boerekreek is meteen 
ook de naam van het nabijgelegen 
jeugdverblijf type C met een binnenca-
paciteit van 90 personen. In totaal zijn 
er 28 kamers met sanitair. De kamers 
tellen twee, vier of zes bedden. De 
aangeboden formule is volpension. 
Daalt de capaciteit van de groep 
onder 20 personen dan is enkel 
ontbijt mogelijk. Exclusiviteit is 
niet gegarandeerd, meerdere 
groepen kunnen er dus tege-
lijk boeken. Het jeugdverblijf 
heeft verschillende troeven 

waarvan er twee meteen 
in het oog springen: de 

kreek voor zowel water-
sportactiviteiten als 

natuureducatie en de 
manege voor wie 

liever paardrijdt. Boten, surfplanken, 
kajaks, fietsen, paarden … moeten geluk-
kig niet mee in de bagage.  Het jeugdver-
blijf heeft namelijk alles in de aanbieding, 
inclusief 18 prachtige paarden.. 

PROVINCIALE UITBATING
“Het jeugdverblijf De Boerekreek bestaat der-

tig jaar”, start centrumverantwoordelijke Sofie 

Devriendt haar verhaal. “Eerst werd het jeugdver-

blijf uitgebaat onder de vlag van Bloso, het huidige 

Sport Vlaanderen, en daarna door de provincie 

Oost-Vlaanderen.” 

In die dertig jaar is er veel veranderd. “Het jeugd-

verblijf werd acht jaar geleden ondergebracht in 

een nieuwbouw en de focus verruimde van louter 

sport naar sport en recreatie. Veranderingen die 

een impact hebben op de dynamiek van het jeugd-

verblijf”, weet Sofie die er nu vijf jaar werkt.

De Boerekreek,  
ideale uitvalsbasis voor  

sport en natuureducatie.

HUIS IN DE KIJK
ER
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DE BEZIGE BIJEN
De Boerekreek zit ingebed in de provincie Oost-Vlaanderen en is meer 

dan louter jeugdverblijf. Om het volledige sportcentrum te runnen, kan 

Sofie beroep doen op een uitgebreide personeels- en vrijwilligersploeg. 

“We hebben vier regenten die instaan voor het aanbod; drie personen 

die de manege runnen (een stalmeester en twee groenarbeiders), een 

kok, een hulpkok, vier personen voor de schoonmaak en twee admini-

stratieve medewerkers”, somt Sofie haar directe collega’s op. Want daar 

stopt het niet. “Dat klopt, we krijgen ook ondersteuning vanuit de perso-

neelsdienst en de dienst gebouwen van de provincie Oost-Vlaanderen”, 

vult Sofie aan.

En de vrijwilligers? “Onze vrijwilligersploeg bestaat uit twintig personen. 

Ze zijn hulpmonitor, kampleider of gids. De meeste vrijwilligers hel-

pen vooral bij het optuigen van de zeilboten of het opzadelen van de 

paarden. Dit vergt veel tijd , daarom helpen vrijwilligers. Leuk voor de 

vrijwilligers is dat ze op die manier ook een voorproefje krijgen van de 

initiatoropleiding, de opleiding tot lesgever paardrijden, gegeven door 

de Vlaamse Trainersschool van Sport Vlaanderen.”

DE (NEVEN)ACTIVITEITEN
“We organiseren onze eigen kampen, verzorgen allerlei dagactiviteiten 

en geven lessen in paardrijden en water- en natuursporten”, vat Sofie 

de eigen activiteiten samen. Maar ze ondersteunen ook groepen die 

één of meerdere dagen verblijven. “Klopt, we begeleiden de sport- en 

educatieve activiteiten. Of een groep nu vier nachten verblijft of komt 

voor een sportdag of teambuilding, dat maakt niet uit.”

Alsof dit nog niet voldoende is, verhuren ze enkele lokalen nog afzon-

derlijk. “We hebben twee lokalen met elk een capaciteit van 16 personen 

en een polyvalente zaal van 99 personen die ook dienst doet als refter. 

Deze infrastructuur kan door families of bedrijven gehuurd worden.”

“Alle activiteiten zorgen ervoor dat het op De Boerekreek tussen de 

maanden maart en november best druk kan zijn”, getuigt Sofie. “Daarna 

breekt een relatief rustige periode aan.” Alhoewel … “In de winter-

maanden, wanneer de boekingen minder zijn, start de grote kuis, het 

onderhoud van het jeugdverblijf en ons uitgebreide sportmateriaal. Het 

is dan ook het ideale moment om ons aanbod te vernieuwen en ons 

in te schrijven voor bijscholingen rond voedselveiligheid, allergenen of 

ergonomie.”

BELANGRIJKSTE DOELGROEP: DE SCHOLEN
“Jaarlijks realiseren we ongeveer 8 000 overnachtingen en 25 000 maal-

tijden, waarvan de meeste op conto van vzw Plattelandsklassen”, legt 

Sofie uit. “Op de tweede plaats komen de eigen sportklassen.”

“De scholen die komen, hebben bij ons een lange traditie. De trend van 

kortere verblijven door de invoering van de maximumfactuur is hier niet 

voelbaar.”

En de weekends? “Weekendverhuur werd vroeger niet gepromoot. Dit is 

geëvolueerd naar twee weekends per maand. Die verhuur zit in de lift 

en lokt vooral familiegroepen, gevolgd door jeugdgroepen, sportver-

enigingen en oud-leidingsgroepen. Tijdens de andere weekends is de 

refter ter beschikking voor losse verhuur of voor het organiseren van 

evenementen.”

BEREIKBAARHEID IS EEN KNELPUNT
“Met het openbaar vervoer is De Boerekreek zeer moeilijk te bereiken 

en een belbus is geen alternatief”, geeft Sofie het grootste knelpunt 

van het jeugdverblijf aan. “Scholen leggen daarom vaak een bus in of 

vragen de ouders om de leerlingen tot hier te brengen. Andere groepen 

maken er een serieuze wandeltocht van. Vanuit Eeklo is het al snel drie 

uur stappen.” 

Het probleem herhaalt zich bij het organiseren van daguitstappen. “Wie 

hier zonder eigen vervoer komt, zit vast”, is Sofie duidelijk. “Tenzij de 

groep fietsen huurt. We hebben een ruim aanbod aan mountainbikes 

en stadsfietsen, inclusief twee tandems. Wie bij ons verblijft, kan ze 

huren aan 1 euro per uur effectief fietsen.”

Kunnen groepen ondersteund worden door bagage op te halen aan 

het station? “We hebben die vraag nog niet gekregen, maar dat zou in 

principe wel kunnen”, antwoordt Sofie.

UITBREIDINGSPLANNEN
Toekomstplannen heeft het team van De Boerekreek in overvloed. “Op 

26 november hebben we de Grensruiterroute geopend, een samenwer-

kingsverband tussen Sint-Laureins en de provincies Oost-Vlaanderen 

en Zeeland”, vertelt Sofie. “De Grensruiterroute bestaat uit vier lussen 

en kan bereden worden door paard en koets. Dit is een mooie aan-

vulling op de andere tochten die hier passeren voor wandelaars en 

mountainbikers.”

“Verder geloven we ook sterk in natuureducatie. Daarom werken we 

tegen april 2017 pakketten natuureducatie uit die groepen vrijblijvend 

kunnen gebruiken. In dit pakket zit een wandeltocht en een spel”, gaat 

Sofie verder. “Het realiseren van een vogelkijkhut, picknickplaats en 

educatieve ruimte dichtbij het natuurreservaat sluit daarbij aan. De 

aanvraag is hiervoor ingediend.”

Wat ook in de pijplijn zit, is een multifunctionele zaal, al is de timing 

minder voorspelbaar omdat een RUP moet worden opgesteld. “Wat het 

sportcentrum ontbreekt, is een goede dagzaal. Bij slecht weer moeten 

groepen de refter gebruiken of de indoorpiste van de manege, maar de 

piste is niet verwarmd en de ondergrond is zand. Dat is niet praktisch”, 

rondt Sofie haar verhaal af. 

HUIS IN DE KIJK
ER

 nummer 45  | HuisWerk 19



1 FEBRUARI 2017

Indiendatum voor werkingsverslagen werkingssubsidies 2016 

(binnen het decreet ‘jeugdverblijfcentra’)

Alle jeugdverblijfcentra die een werkingssubsidie hebben aangevraagd 

voor een vierjarenperiode die 2016 omvat, en die na een eerste con-

trole weerhouden werden, kregen eind december een mail van de 

Afdeling Jeugd. In deze mail wordt verwezen naar de formulieren, te 

vinden op www.sociaalcultureel.be.

Gebruikers van de statistiekenmodule op www.jeugdverblijven.be kun-

nen de cijfers downloaden op hun beheerspagina.

1 MAART 2017

Indiendatum voor aanvragen infrastructuursubsidies (binnen het 

decreet ‘toerisme voor allen’)

Jeugdverblijfcentra kunnen infrastructuursubsidies ontvangen. Tot 1 

maart 2017 worden alle subsidieaanvragen verzameld door Toerisme 

Vlaanderen. Erkende jeugdverblijfcentra kregen hiervoor begin decem-

ber een oproepingsbrief, waarin de verschillende criteria en prioritei-

ten worden overlopen.

1 APRIL 2017

Indiendatum voor financiële verslagen personeelssubsidies (bin-

nen het decreet ‘jeugdverblijfcentra’)

Alle C-huizen die personeelssubsidies ontvingen voor het jaar 2016, 

krijgen begin februari een formulier voor financieel verslag en over-

zicht loonkosten van de Afdeling Jeugd. Het formulier is ook terug te 

vinden op www.sociaalcultureel.be.

1 APRIL 2017

Indiendatum voor aanvragen personeelssubsidies 2018-2021 

(binnen het decreet ‘jeugdverblijfcentra’)

Jeugdverblijfcentra type C kunnen een personeelssubsidie aanvra-

gen voor een periode van vier jaren. De aanvraag gebeurt via een 

beleidsnota.

Opgelet! De meeste jeugdverblijfcentra die momenteel genieten van 

een personeelssubsidie, hebben dit aangevraagd voor de periode 

2014-2017. Al deze jeugdverblijfcentra moeten tegen 1 april een 

nieuwe aanvraag doen als zij willen blijven genieten van deze subsidie. 

Tegen 1 augustus krijgen ze dan hun voorstel tot subsidie te horen.

Voor de jeugdverblijfcentra die pas vanaf 2015 personeelssubsidie 

ontvangen, is er in 2017 nog geen nieuwe aanvraag nodig.

AGENDA
In deze agenda willen we alle data van vormingsmomenten, 
ontmoetingen, indiendata voor erkenning en subsidiëring, … 
opnemen die interessant kunnen zijn voor uitbaters.  
Ook hiervoor staat onze redactie open voor suggesties. 
Mail die gerust door naar ondersteuning@cjt.be!

Raadpleeg onze website www.cjt.be/ondersteuning voor meer infor-

matie. Je vindt er niet alleen alle indiendata en formulieren terug, je 

kan er ook terecht voor een massa andere informatie. Zo kan je in het 

HuisWerkarchief ook alle vorige dossiers raadplegen. 

 

Blijf je graag als eerste op de hoogte van alle weetjes of wil je interessante 

links te weten komen, dan kan je ons volgen op Facebook. Je hoeft hier-

voor geen lid te zijn van Facebook, het volstaat om te surfen naar www.

facebook.com/CJTOndersteuning. Wie wel een Facebookprofiel 

heeft en onze pagina ‘leuk vindt’, krijgt onze berichten regelmatig  

te zien op zijn eigen nieuwspagina.

Bergstraat 16
9820  Merelbeke

09/210.57.75

ondersteuning@cjt.be
www.cjt.be


