Inschrijvingsprocedure zomer 2020

Indien u uw kind voorinschrijft via de website www.belspeelse.be, gaan wij ervan uit dat u
deze afspraken heeft gelezen en heeft goedgekeurd.

Beste enthousiasteling
Omwille van de coronamaatregelen en een maximumaantal personen in onze ‘bubbel’, zijn
wij genoodzaakt te werken met inschrijvingen vooraf. Hierbij kan u meer informatie
terugvinden over onze inschrijvingsprocedure voor deze zomer.
U kan uw kind(eren) kandidaat stellen om in te schrijven via de website www.belspeelse.be
vanaf zaterdag 13 juni om 10u en dient daarbij rekening te houden met volgende zaken:
•

Het invullen van het formulier is een kandidaatstelling en nog geen definitieve
inschrijving. U bent pas definitief ingeschreven wanneer u een bevestigingsmail
van ons hebt ontvangen. Wij vragen deze e-mail mee te brengen op de eerste dag
van het speelplein. Houd zeker ook uw spam mailbox in de gaten. Wij proberen een
bevestiging te sturen ten laatste op zondag 21 juni.

•

Kandideren is enkel mogelijk voor kinderen jonger dan 12 jaar. Dit betekent dat je
nog geen 12 jaar mag zijn op het moment van het speelplein.

•

Je kan in eerste instantie uw kind voor 2 weken kandidaatstellen, maar wij zullen uw
kind maar maximum in één week definitief kunnen inschrijven. Voor de tweede week
kan u dan wel een plaatsje op de wachtlijst krijgen. Wij willen namelijk zoveel mogelijk
kinderen de kans te geven een weekje naar onze werking te komen. Opgelet, een
plaatsje is niet gegarandeerd indien u meteen voor twee weken kandidaat stelt. Wij
houden namelijk ook rekening met alle andere voorwaarden. Uiteraard zullen we wel
al het mogelijke doen.

•

We dienen rekening te houden met een vaste contactbubbel van maximum 50
personen, inclusief animatoren. Dit betekent dan ook dat wanneer een kind een
(halve) dag niet kan komen deze plaats niet kan worden vrijgegeven. Daarom krijgen
volgende kandidaatstellingen voorrang:
• Kinderen die meer dan drie volle dagen kunnen komen spelen.
• Kinderen die volle dagen kunnen komen in plaats van halve dagen. Wij
vermijden deze zomer graag middag-aanmeldingen om een extra
contactmoment met externen te vermijden.
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•

Kinderen uit hetzelfde gezin kunnen samen ingeschreven worden. Vriendjes en
andere familieleden dienen apart te kandideren.

•

Wij vragen met aandrang ondersteuningsnoden te vermelden bij de
kandidaatstelling. Dit kan u doen door dit te noteren bij ‘opmerkingen’ wanneer u uw
kind registreert op de website. Wij staan graag open voor zoveel mogelijk kinderen. In
het belang van uw kind weten we dit wel graag op voorhand zodat we een eventuele
nood aan ondersteuning kunnen bekijken. Bij vragen zullen wij u hierover zeker
contacteren.

•

De betaling gebeurt op de eerste dag van het speelplein voor de rest van de
periode (€5 per dag dat het kind aanwezig zal zijn). Betaling gebeurt dan bij voorkeur
aan de hand van een QR-code (Payconiq, Bancontact app). Indien u hier
moeilijkheden mee ervaart of hier vragen over hebt, contacteer ons dan gerust, bij
voorkeur één week voor de start van de werking. We ontvangen geen cash geld.

•

Indien uw kind toch niet kan komen of u wenst de inschrijving te annuleren, dan
vragen wij dit minstens 14 dagen voor de start van het speelplein te melden. Op
die manier kunnen we het vrijgekomen plaatsje aanbieden aan een enthousiasteling
die nog op de wachtlijst staat.

•

Indien er meer vraag dan aanbod is, kunnen wij niet garanderen dat alle
kandidaatstellingen worden omgezet in een inschrijving. Indien de plaatsen volzet
zijn, plaatsen wij u op een wachtlijst en ontvangt u hierover een mail. Wij
contacteren u zodra er een plaats vrijkomt. Wij houden hierbij rekening met
verschillende factoren, die u hierboven kon lezen. Indien deze allen mee opgenomen
worden, geldt het principe van “eerst is eerst”. Houd zeker ook uw spam mailbox in
de gaten.

Dit jaar moeten we door de omstandigheden onze werking aanpassen. Wij doen ons uiterste
best om zoveel mogelijk kinderen een plaatsje te geven, binnen de veiligheidsvoorschriften.
Wij hopen dat we daarvoor kunnen rekenen op uw begrip en uw flexibiliteit.
Voor vragen kan u zeker bij ons terecht via info@belspeelse.be of via een chatbericht op
onze Facebookpagina “Speelpleinwerking Belspeelse”.
Alvast bedankt en hopelijk tot deze zomer!
Team Belspeelse
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