REGLEMENT: KAMPVERVOER
1 Algemene bepalingen
Het stadsbestuur organiseert kampvervoer als logistieke ondersteuning aan erkende
Oudenaardse jeugdwerkinitiatieven.
Het kampvervoer is bestemd om materiaal van en naar de kampplaats te vervoeren
en is niet geschikt voor personenvervoer.
De kosten voor het kampvervoer worden door de stad gedragen.
Jeugdwerkinitiatieven die geen aanspraak kunnen maken op het kampvervoer,
kunnen een compensatie aanvragen via de werkingstoelagen.

2 Voorwaarden








Er is uitsluitend kampvervoer in de maanden juli en augustus.
Enkel erkende jeugdwerkinitiatieven komen in aanmerking voor kampvervoer.
De kampplaats moet zich op Belgisch grondgebied bevinden.
Kampvervoer is niet mogelijk op zaterdag, zondag en feestdagen.
o UITZONDERING: kampvervoer op zaterdag, zondag en feestdagen kan,
mits het jeugdwerkinitiatief voldoende bewijst dat zij al het mogelijke
gedaan hebben om het kampvervoer tijdens de weekdagen te
voltrekken, dit adhv mails, telefoons, berichten,…. Het kampvervoer
wordt dan uitbesteed mits toestemming van de jeugddienst.
Er wordt enkel kampvervoer toegestaan bij kampen die minstens 5 dagen
duren, met minstens 20 deelnemers.
Er kan, per kamp, maximum 1 transport aangevraagd worden voor de heenrit
en 1 voor de terugrit.

3 Procedure
3.1 Aanvraag
Een aanvraag voor kampvervoer wordt ingediend bij de stedelijke jeugddienst, voor
15 mei, op de daartoe voorziene formulieren. De planning wordt opgesteld in
samenspraak met de dienst “openbare werken”, die instaat voor de uitvoering van het
kampvervoer. Na goedkeuring door het stadsbestuur, ontvangt de aanvrager een
bevestiging.

3.2 Praktische regelingen
De exacte praktische regelingen van het vervoer worden circa 2 weken voor vertrek
gemaakt met de dienst openbare werken.
Het jeugdwerkinitiatief voorziet een adres met plan of routebeschrijving voor de
chauffeur. Indien gewenst kan 1 persoon van het jeugdwerkinitiatief de chauffeur
vergezellen tijdens de rit.
Het jeugdwerkinitiatief voorziet ter plaatse minstens 2 personen die helpen bij het
inladen en uitladen.

4 Slotbepalingen
Bij misbruiken zal het stadsbestuur, na advies van de jeugdraad, een schorsing voor
een nader te bepalen duur, opleggen.
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Dit reglement treedt in werking vanaf 1/03/2018 en heft het “reglement toelagen voor
bijzondere projecten, goedgekeurd door de Gemeenteraad d.d.31/03/2014” op.
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