JEUGDDIENST JABBEKE

REGLEMENT
KAMPVERVOER
SUBSIDIEREGLEMENT VAN DE GEMEENTE JABBEKE OP HET
VERVOER TEN BEHOEVE VAN HET JEUGDWERK
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Binnen de hierna vermelde voorwaarden kan elke erkende jeugd- en jongerenvereniging van de
gemeente Groot-Jabbeke - die haar werking heeft op het grondgebied van Groot-Jabbeke - een beroep doen op het gemeentelijke dienstverlening voor het vervoer van materieel en/of bagage. Onder
vervoer wordt in dit reglement verstaan het vervoer ten behoeve van een jeugd- of jongerenvereniging
naar een kamplaats of vervoer voor een vormingsmoment van de leiding
Onder kampplaats wordt verstaan een accommodatie voor overnachting, hetzij onder de vorm van
een kamphuis, hetzij onder de vorm van een tentenkamp, hetzij beide. Onder kamp wordt verstaan
een voor de eigen leden georganiseerde activiteit met een minimum van tenminste 4 overnachtingen,
waaraan tenminste 10 leden deelnemen, begeleiding niet inbegrepen.
Onder vorming wordt verstaan een bijscholing, georganiseerd voor de leiding van de jeugd- of jongerenvereniging.
Het vervoer van materiaal naar een kampplaats of een vorming moet door de jeugd- en jongerenvereniging aangevraagd worden via een schrijven aan het College van Burgemeester en Schepenen.
Er is per groep binnen de jeugd- en jongerenvereniging één vervoer per kalenderjaar mogelijk. De
leiding wordt als een groep beschouwd. Een vervoersopdracht omvat zowel het brengen als het terughalen van het materiaal en de bagage. Enkel vervoer in het binnenland komt in aanmerking.
Het College van Burgemeester en Schepenen kan voor maximaal twee van deze vervoersopdrachten
per jeugd- en jongerenvereniging en per kalenderjaar het vervoer naar een buitenlandse bestemming
toestaan. Dit buitenlands vervoer is beperkt tot een maximale radius van 300 km, te rekenen vanaf het
vertrekpunt..
Extra formaliteiten en kosten voor dit buitenlandse vervoer zijn ten laste van de jeugdvereniging.
Het gemeentebestuur stelt één chauffeur en een vrachtwagen ter beschikking. Op zon- en feestdagen
wordt niet vervoerd. Laden op die dagen kan wel. Het vervoer wordt geregeld in afspraak met en
volgens de mogelijkheden van de Dienst Gemeentewerken.
Een aanvraag tot vervoer dient de jeugd- of jongerenvereniging ten laatste 6 weken op voorhand en
uiterlijk op 19 juni in te dienen via het ‘Aanvraagformulier vervoer’ en dient dit behoorlijk ingevuld op
te sturen of te bezorgen aan de gemeentelijke jeugddienst. Het formulier kan verkregen worden op de
gemeentelijke jeugddienst of via de gemeentelijke website.
De jeugd- en jongerenvereniging staan zelf in voor het laden en lossen van het materieel. Zij duidt
daartoe minstens twee begeleiders aan, waarvan minstens één meerderjarige. De richtlijnen van de
chauffeur zijn voor de aanvragende jeugd- en jongerenvereniging bindend. Het laden en het lossen van
het materiaal vindt plaats vanaf een verharde weg. De chauffeur bepaalt autonoom of de weg berijdbaar is of niet.
De jeugdvereniging duidt op voorhand één of twee personen aan die met de vrachtwagen meereizen
en de weg wijzen. Deze begeleiders die met de vrachtwagen meereizen zijn door de gemeente
verzekerd tegen stoffelijke en lichamelijke schade.
Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor beschadiging en/of verlies van de goederen naar
aanleiding van het vervoer dat geschiedt op basis van dit reglement.
De jeugdvereniging moet de eventuele annulatie van de heen- of terugreis schriftelijk melden, uiterlijk
8 dagen op voorhand van de geplande heen- of terugreis.
De gemeentelijke jeugddienst en de Dienst Gemeentewerken zijn samen belast met de praktische
uitvoering van dit reglement. In geval van betwisting dient de jeugd- of jongerenvereniging binnen de
14 dagen een schriftelijk bezwaar in bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het College van
Burgemeester en Schepenen beslecht alle geschillen ter zake, zonder mogelijkheid tot verhaal.
Dit reglement is bindend voor alle jeugd- en jongerenverenigingen die op basis van dit reglement een
beroep willen doen op het gemeentelijk vervoer. Indien de vragende jeugdvereniging bovenvermelde
voorwaarden niet nakomt, kan het gemeentebestuur de betrokken jeugdvereniging tijdelijk uitsluiten
van vervoer en zelfs de gemaakte kosten voor het vervoer op de jeugdvereniging verhalen.
Het College van Burgemeester en Schepenen kan, in de geest van dit reglement beslissen over heel
specifieke aanvragen van de jeugdverenigingen.

