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NIET-BTW-BELASTINGPLICHTIGE VZW

Wat dient een deelnemer, zo mogelijk, zoal mee te nemen naar de buitenhuisvakantie?
Voorafgaande opmerkingen:
- Iedere deelnemer beperkt zoveel mogelijk de bagage tot wat hierna is opgegeven.
- Niets op de reiskoffer, rugzak of sportzak vastbinden. - Elke reiskoffer, rugzak of sportzak is voorzien van een goed
zichtbaar etiket met de naam van de deelnemer.
- Om problemen zoals afgunst, diefstal, verlies … te voorkomen is het niet toegelaten zakgeld, een reiswekker, een GSM en
toestellen waarmee afbeeldingen en muziek/geluid kunnen opgenomen of afgespeeld worden mee te geven!
De vzw BiJeVa neemt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid op haar mocht(en):
een deelnemer toch verboden zaken meebrengen en deze beschadigd worden of kwijtraken door verlies of diefstal!
deelnemers toch opnamen maken, reproduceren, publiceren, verzenden, meedelen ... en/of verspreiden op welke drager of in welke verschijningsvorm dan
ook met inbegrip van elke soort linking onder digitale verschijningsvormen.
De wettelijke vertegenwoordiger(s) van een deelnemer zal BiJeVa vzw en diens vertegenwoordigers beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en
buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan gebruik van de eigen gemaakte afbeeldingen en
beelden met klank tijdens hun vakantie bij BiJeVa vzw, hun inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Bagage

Check

Bagage

Identiteitskaart (desgevallend)

Badpak of zwembroek, badmuts en zwemzak

Sportieve kledij [T-shirt(s), short(en),
training], een T-shirt wordt bij excursies of

(Sport)Schoenen + reserve schoenen

Check

persmomenten in bruikleen verstrekt door BiJeVa
vzw

Warme trui (bij koud weer of ’s avonds)
Toiletgerief: kam, handdoek(en), washandje(s), zeep
(wordt zo nodig* in bruikleen verstrekt door BiJeVa vzw:
één handdoek, één washandje, zeep, tandpasta en
tandenborstel),

twee zakdoeken.
Reserve ondergoed + kousen
Slaapgerief: pyjama of nachtkleed
(hoofdkussen, matrasbeschermer,
lakens en dekbed met beschermer zijn
aanwezig)
KW (of andere lichte regenjas) (indien je er
een hebt, dus niet aankopen!) wordt zo nodig*
in bruikleen verstrekt door BiJeVa vzw

GSM thuis laten!!!!!!!!!!!!!!Geen
zakgeld meegeven a.u.b.! Gratis snoep, plat water en
sprankelende frisdrank wordt, buiten de maaltijden,
verstrekt door BiJeVa vzw

Pantoffels of ander schoeisel voor binnenhuis
Rubberen laarzen (indien je er hebt, dus niet
aankopen!) wordt zo nodig* in bruikleen verstrekt
door BiJeVa vzw

Enkel voor zomervakantie: zonnebril, zonnepetje,
zonnebrandolie of beschermcrème wordt in bruikleen
verstrekt door BiJeVa vzw

Schrijfgerief en één postzegel (voor postkaart)
(postkaart wordt gratis door BiJeVa vzw verstrekt)

Indien nodig:

te nemen medicamenten
Indien voor handen: muziekinstrument en
lievelings muziekCD
Verzorgingsmateriaal voor E.H.B.O. en producten
tegen insectenbeten zijn aanwezig! Vergeet de medische
fiche en 2 klevertjes van het ziekenfonds niet (tenzij de
medische fiche met klevertjes reeds aan een OCMW is
afgegeven, want dan hebben wij dit al gekregen)!

*zo nodig (indien nodig, zo noodzakelijk): enkel indien dit medegedeeld is aan Anny bij de inschrijving of vermeld staat op
de medische fiche onder de rubriek “Inlichtingen”.
Onze vrijwillig(st)ers gaan vijf dagen aandacht en zorg besteden aan uw kind(eren)! In dringende gevallen kunnen de
ouders naar de vakantieplaats telefoneren: rechtstreeks naar Anny De Windt, permanent aanwezig 0499/24.54.36!
Vanwege de BiJeVa begeleid(st)ers, logistieke medewerk(st)ers en haar vakantiecoördinator “ ’t ga je bijzonder tijdens de vakantie! ”.

