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Vakantieaanbod Zomervakantie 2017 Sint-Amandsberg 

 

 
De basisscholen van de deelgemeente Sint-Amandsberg organiseren in samenwerking met de 
Dienst Kinderopvang van de Stad Gent een netoverschrijdende vakantieopvang.  
 
 
Naast de reguliere Vakantieopvang, toegankelijk in alle stedelijke initiatieven voor buitenschoolse 
opvang organiseert de Dienst Kinderopvang vakantiekampen in samenwerking met Free-Time vzw.  
 
 
ZO1  3 juli tem 7 juli    5 dagen  
 
ZO2  10 juli tem 14 juli   5 dagen  
 
ZO7  14 aug tem 18 aug   4 dagen (niet op dinsdag 15/08)  
 
ZO8  21 aug tem 25 aug   5 dagen  
 
(ZO1 = Zomervakantie week 1 | ZO2 = Zomervakantie week 2 | …)  
 
 
We zorgen ervoor dat onze kleuters en lagere schoolkinderen een aangename vakantie tegemoet 
gaan. Er zijn een aantal themaweken met crea, fantasie, spel en beweging. Op de kampplaats is er 
een pak materiaal aanwezig: een springkasteel, sport- en spelbenodigdheden, een uitgebreide 
knutselkast enz.  
 
Elke week is er een thema voor de kleuters (3-6 jaar) en een thema voor de lagere schoolkinderen (6-
12 jaar). We verdelen de deelnemers in leeftijdsgroepen en alle activiteiten worden aan de leeftijden 
aangepast.  
 
Vzw Free-Time werkt met monitoren die minstens 16 jaar zijn en in het bezit zijn van een attest 
animator. Ze worden opgevolgd door een kampverantwoordelijke (KV) en het educatief team van 
Free-Time vzw.  
 
Free-Time vzw voorziet 1 monitor per 7 kleuters (-6j) en 1 monitor per 10 kinderen (+6j). 
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OVERZICHT KLEUTER THEMAWEKEN 

Locatie Adres Thema Periode van tem Aantal 
dagen 

Kostprijs 
 

Visitatie Joseph Gerardstraat 16 Kleutersafari ZO1 3/juli 7/juli 5 dagen €77,50 

Heiveld Heiveldstraat 127A Op pad met de 
Gruffalo 

ZO2 10/juli 14/juli 5 dagen €77,50 

De Krekel Krekelberg 1 Het Land van 
Vorm 

ZO7 14/aug 18/aug 4 dagen €62,00 

Oude 
Bareel 

Antwerpsesteenweg 988 Zomerzoekkamp ZO8 21/aug 25/aug 5 dagen €77,50 

 

 

OVERZICHT LAGERE SCHOOL THEMAWEKEN 

Locatie Adres Thema Periode van tem Aantal 
dagen 

Kostprijs 
 

Visitatie Joseph Gerardstraat 16 De wereld rond in 
5 dagen 

ZO1 3/juli 7/juli 5 dagen €77,50 

Heiveld Heiveldstraat 127A Dierenstreken ZO2 10/juli 14/juli 5 dagen €77,50 

De Krekel Krekelberg 1 Avonturenkamp ZO7 14/aug 18/aug 4 dagen €62,00 

Oude 
Bareel 

Antwerpsesteenweg 988 Superhelden ZO8 21/aug 25/aug 5 dagen €77,50 
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ALGEMENE VOORWAARDEN 

Alleen kinderen die school lopen in de basisscholen van de deelgemeente Sint-Amandsberg kunnen 

zich inschrijven voor de themakampen. 

Er is elke dag opvang voorzien van 7u45 tot en met 18u. 

De activiteiten zelf starten om 9u en eindigen om 16u. 

De kinderen brengen hun eigen lunchpakket mee. Wij voorzien een tussendoortje. 

GOEDKOOP OP KAMP 

Fiscaal aftrekbaar bedrag = €11,20 per dag: het attest ontvangt u automatisch in 2018. 

Tussenkomst van sommige mutualiteiten: u kan 10 dagen na het kamp een ingevuld standaardattest 

terugvinden in uw Free-Time profiel via onze website. Dit kan u bezorgen aan uw mutualiteit. 

Sommige werkgevers voorzien ook een tussenkomst (doe hiervoor zelf navraag). 

 Omtrent alle mogelijke attesten kunt u terecht in het kantoor van Free-Time (zie laatste pagina). 

 
INSCHRIJVINGEN EN BETALING 

Start inschrijvingen: donderdag 19 januari 2017 vanaf 9u00 

U dient zich in te schrijven via volgende link:  

http://www.freetime.be/vakanties/?selection=sint-amandsberg 

Via deze link kan u voor dat de inschrijvingen starten reeds de inhoud van het kamp bekijken. 

Let wel op: de capaciteit van de inschrijvingen is beperkt. Indien het kamp volzet is, kan u zich 

inschrijven op de wachtlijst van het bewuste kamp. 

Wij houden ons het recht voor om kampen te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen. De reeds 

gebeurde betalingen zullen in dit geval worden terugbetaald. 

Niemand kan zomaar naar het kamp komen zonder voorafgaande inschrijving. Het kind is op dat 

moment niet verzekerd en kan in geen geval deelnemen. 

Annuleringen moeten steeds schriftelijk gemeld worden! 

U doet dit via uw profiel op onze website. U gaat naar 'inschrijvingen' en klikt op de knop 'annuleren' 
naast het desbetreffende kamp. U ontvangt daarna een e-mail met de algemene voorwaarden. Onze 
administratie verwerkt uw annuleringsaanvraag en brengt u per e-mail op de hoogte van ons 
reglement eenmaal dit afgerond is. Afhankelijk van de verstreken termijn tussen inschrijving en 
annulering krijgt u een creditnota toegestuurd. 

http://www.freetime.be/vakanties/?selection=sint-amandsberg
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Stap 1: Maak een profiel aan op www.freetime.be (staat bovenaan in de groene balk)  

Vul alle gegevens in op naam van de ouder die het fiscaal attest wil ontvangen. 

Opgelet: we raden u aan uw account min. 3 werkdagen op voorhand aan te maken, het kan immers 

tot 3 werkdagen duren vooraleer u uw wachtwoord ontvangt. 

 

 

 

Stap 2: Log in met emailadres en paswoord van het aangemaakt profiel. Graag 1 profiel per gezin! 

 

http://www.freetime.be/
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Stap 3: Voeg uw kinderen toe aan uw profiel via ‘Kinderen’:  
(eens ingelogd staan volgende extra velden in de lichtoranje balk op uw scherm). 
 

 
 
Hier vult u de gegevens in van uw kind. Het is belangrijk dat je deze gegevens ook up to date houdt, 
want de medische fiches zijn hier ook aan gelinkt. 
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Stap 4: Plak volgende link in uw browser en u krijgt het overzicht aan kampen waarvoor u uw 

kinderen kan inschrijven. http://www.freetime.be/vakanties/?selection=sint-amandsberg 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.freetime.be/vakanties/?selection=sint-amandsberg
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Stap 5: Nadat u op de knop ‘Nu inschrijven’ van het kamp in de gewenste periode op de gewenste 

locatie heeft geklikt, krijgt u volgend scherm en kiest u het kind waarvoor u de inschrijving wenst uit 

te voeren. 

 

 

U verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden van Free-Time vzw en klikt op de knop 

‘inschrijving bevestigen’. U krijgt onderstaand bevestigingsscherm en direct een mail met de 

bevestiging van inschrijving en de factuur.  
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Aanspreekpunt tijdens het kamp 

Wanneer u zich heeft ingeschreven via de site van Free-Time vzw ontvangt u ten laatste 14 dagen 
voor aanvang van het kamp alle praktische informatie via mail. Hierin zal ook een gsm-nummer van 
de verantwoordelijke ter plaatse staan. 

Tijdens de kampperiode geniet het personeel van de school van een welverdiende vakantie. Met uw 
vragen en opmerkingen kan u dan terecht bij de overkoepelende organiserende instantie: 

Free-Time vzw 
Kammerstraat 19; 9000 Gent 
070 246 170 
info@freetime.be 
Elke weekdag van 10u tot 17u. 
Hier kunt u ook terecht voor het invullen van deelname attesten, attesten van de mutualiteit en 
fiscale attesten. 

 

Wij hopen dat we uw kind(eren) een fantastische kampervaring kunnen schenken. 

Het Free-Time team      Dirk Schockaert 
        Vrijetijdscoördinator – Voorzitter 
        dirk@freetime.be 
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