Jaarlijks willen veel kinderen mee op zomerkamp. Dit leidt ertoe dat, gezien de beperkte
capaciteit, niet alle kinderen mee kunnen of in de week naar wens geplaatst kunnen worden.
Om die reden heeft het bestuur regels opgesteld over de wijze waarop de kinderen geplaatst
worden. Zoka streeft er naar om de plaatsing eerlijk en neutraal te laten verlopen.
Uitzonderingen die gemaakt worden zijn uitdrukkelijk in dit beleid vervat.

BEGRIPPEN	
  
Bestuur: het bestuur van Stichting Zomerkampen Breda.
Week 1, 2 en 3: Respectievelijk de eerste, tweede en derde week van de zomervakantie van het
basisonderwijs in de regio zuid.
Deelnemersadministrateur: Bestuurslid dat belast is met de plaatsing van deelnemers.

1. WELK	
  KAMP?	
  
1.1. Kinderen die voorafgaand aan de kampweken van het betreffende jaar groep 3 van de
basisschool hebben doorlopen mogen voor het eerst mee op Brakkenkamp. Indien het
kind een extra jaar in de kleuterklas heeft gezeten en daarom groep 3 nog niet heeft
doorlopen, dan mag dit kind nog niet mee op Brakkenkamp.
1.2. Kinderen die voorafgaand aan de kampweken van het betreffende jaar groep 6 van de
basisschool hebben doorlopen mogen mee op Tienerkamp. Indien het kind groep 5
heeft doorlopen, eerder is blijven zitten en naar het oordeel van de ouders toe is aan
Tienerkamp, dan kan het kind eventueel in overleg alsnog op Tienerkamp geplaatst
worden.
1.3. Kinderen die voorafgaand aan de kampweken van het betreffende jaar de brugklas van
het voortgezet onderwijs hebben doorlopen mogen mee op Jongerenkamp. Indien het
kind nog niet de brugklas heeft doorlopen omdat het is blijven zitten, dan mag het kind
nog niet mee op Jongerenkamp.
1.4. Indien de ouders van het kind aangeven dat het kind wat betreft ontwikkeling in een
kamp geplaatst dient te worden waar het eigenlijk te oud voor is, dan is dat mogelijk
indien gemotiveerd wordt aangegeven waarom dit nodig is.
1.5. In alle van bovengenoemde gevallen kan het bestuur om haar moverende redenen
anders besluiten.

2. WEEK	
  3	
  
2.1. De derde kampweek is bedoeld voor kinderen die meer structuur, duidelijkheid en rust
nodig hebben. Hierbij kunt u denken aan kinderen van het speciaal onderwijs of

woongroepen of kinderen met een rugzakje. Kinderen met een rugzakje zijn kinderen
die deelnemen aan het reguliere onderwijs maar hier extra hulp krijgen om bij te blijven.
Week 3 is ook bedoeld voor kinderen mee met gedragsproblemen, lichte
ontwikkelingsachterstanden of een autistisch-spectrumstoornis.
2.2. Het bestuur behoudt zich het recht voor om kinderen uit de reguliere weken enkel in
week 3 te plaatsen, indien het profiel van het kind of ervaringen uit eerdere jaren hiertoe
aanleiding geven.

3. START	
  VAN	
  DE	
  INSCHRIJVING	
  
3.1. De inschrijving voor alle kinderen start ieder kalenderjaar op 1 februari om 00:00.
Kinderen waarvan de ouders een Bredapas hebben of een pas voor de voedselbank
mogen zich al opgeven op 15 januari van ieder kalenderjaar. Zij dienen bij de
inschrijving het nummer van de Bredapas of pas voor de voedselbank te vermelden.
3.2. Het nummer van de Bredapas/voedselbank mag alleen gebruikt worden voor kinderen
die tot gezin van de pashouder behoren.
3.3. Indien er een onjuist pasnummer is vermeld dan komt het kind niet meer in aanmerking
voor voorrang. Als moment van inschrijving wordt dan 8 februari van ieder kalenderjaar
om 00.00 genoteerd. Indien dit meerdere kinderen betreft kan er eventueel een loting
plaatsvinden om de onderlinge volgorde te bepalen.
3.4. In geval het bestuur fraude signaleert, behoudt zij zich tevens het recht voor om
deelname te annuleren. Onder fraude wordt onder andere verstaan het vervalsen van
het nummer van de Bredapas/voedselbank of het gebruik van de passen voor kinderen
die niet tot het gezin van de betreffende ouder behoren.
3.5. Het is niet mogelijk om kinderen in te schrijven onder een bepaalde voorwaarde, zoals
samen in een groepje met een broertje of zusje. Zodra een kind is ingeschreven gelden
de regels van annulering en daaraan verbonden kosten als vervat in de algemene
voorwaarden.
3.6. Kinderen die mee willen op het Jongerenkamp kunnen zich maar voor één week
opgeven. Indien zij zich voor meerdere weken aanmelden, dan wordt alleen de eerste
aanmelding verwerkt. Het bestuur kan bij bestuursbesluit besluiten dat door een gering
aantal aanmeldingen de mogelijkheid om voor een tweede week aan te melden wordt
opengesteld.

4. PLAATSING	
  
4.1. Kinderen die zich hebben opgegeven voor Brakkenkamp en Tienerkamp worden
geplaatst op volgorde van aanmelding. Echter, in de plaatsing wordt wel rekening

gehouden met een zo gelijk mogelijke verdeling van geslacht.
4.2. Kinderen die zich voor Jongerenkamp hebben opgegeven worden in beginsel geplaatst
op volgorde van loting. Dit betekent concreet dat voor kinderen die zich tot 8 februari
van ieder kalenderjaar hebben opgegeven, het lot bepaalt of ze worden geplaatst. Ook
hier geldt dat er rekening wordt gehouden met een zo gelijk mogelijke verdeling van
geslacht. Kinderen die na 8 februari van ieder kalenderjaar worden aangemeld, worden
op volgorde van aanmelding geplaatst.
4.3. Bepaalde kinderen worden direct geplaatst. Dit zijn kinderen uit het gezin van
vrijwilligers die minimaal 5 jaar actief zijn geweest bij Zoka en kinderen die vanwege hun
leeftijd nog maar één keer mee mogen met Zoka. Indien voormelde kinderen door
beperkte capaciteit niet allemaal geplaatst kunnen worden, dan zal er een loting onder
deze kinderen plaatsvinden.
4.4. Het bestuur stelt vooraf de maximale capaciteit aan kinderen vast voor ieder kamp.
Indien het bestuur besluit om bij wijze van proef de capaciteit van de kampen uit te
breiden, behoudt zij zich het recht voor om voor de extra kinderen af te wijken van de
reguliere selectieprocedure en naar eigen inzicht kinderen te selecteren.
4.5. Kinderen die niet woonachtig zijn in de gemeente Breda worden in beginsel op de
wachtlijst geplaatst en worden uiterlijk 1 april van ieder kalenderjaar geplaatst, mits er
nog plaats is. Deze regel geldt niet voor kinderen die (tijdelijk) verblijven in een instelling
binnen de gemeente Breda, kinderen van vrijwilligers die minimaal 5 jaar actief zijn
(geweest) en kinderen die zich hebben opgegeven voor de derde kampweek, die in
Breda op school zitten.

5. WACHTLIJST	
  
5.1. Kinderen die vanwege beperkte capaciteit niet geplaatst kunnen worden, kunnen
kosteloos op de wachtlijst worden geplaatst. De deelnemersadministrateur zal hierover
contact op nemen met de ouders.
5.2. Indien een kind op de wachtlijst niet meer aan de zomerkampen deel wenst te nemen,
dan dienen ouders het kind af te melden van de wachtlijst.
5.3. Wanneer een kind van de wachtlijst alsnog deel kan nemen aan de zomerkampen, dan
wordt er contact opgenomen met de ouders. Het kind kan pas geplaatst worden op het
moment dat de ouders bevestigen dat het kind nog steeds wil deelnemen. Wanneer er
niet binnen redelijke termijn contact gelegd kan worden, dan kan de
deelnemersadministrateur een nieuw kind benaderen.
5.4. Kinderen die op zondag voor iedere week zomerkamp nog geplaatst worden, worden
niet meer geselecteerd door de deelnemersadministrateur, maar door de kampleider

van het betreffende kamp. De kampleider is niet langer gebonden aan de volgorde van
de wachtlijst en kan naar eigen inzicht een kind plaatsen.
5.5. Plaatsing van een kind op het laatste moment kan alleen als er direct contact mogelijk
is.
5.6. Indien de kampleider dit in het belang van het kamp niet bezwaarlijk acht, kunnen
kinderen ook nog geplaatst worden als het kamp al is begonnen. Het bestuur geeft in
dat geval geen korting voor de kortere deelname.

6. VOORKEUREN	
  BIJ	
  DE	
  GROEPSINDELING	
  
6.1. Elk kind mag bij inschrijving één persoon opgeven bij wie hij of zij graag in het groepje
wil. Wanneer er meerdere voorkeuren worden opgegeven, dan zal alleen de eerste
voorkeur verwerkt worden.
6.2. Voorkeuren kunnen gewijzigd worden door te e-mailen naar
administratie@zomerkampenbreda.nl.
6.3. De groepjes worden pas een dag voor de kampen gemaakt door de kampleider, dus
vooraf informeren naar de indeling heeft geen zin.
6.4. De kampleider houdt zoveel mogelijk rekening met voorkeuren, maar om praktische
redenen kan het zijn dat hier niet aan voldaan kan worden.
6.5. Ouders dienen de indeling van de kampleider te respecteren.

