Vijfsterrenbasketbalkampen 2020 Aalst
18de jaargang

Paaskamp van 6 april tot en met 10 april 2020
Zomer kamp van 27 juli tot 31 juli 2020
Beste Ouders, Beste basketballiefhebbers, Beste deelnemers,
Wij hopen dat iedereen heeft kunnen genieten van een zalige vakantie en nu opnieuw met opgeladen
batterijen terug aan de slag is op het werk, de school en voor de jongeren bij hun basketbalclub.
Voor ons is het tijd om de voorbereidingen op te starten voor de organisatie van de
18 de uitgave van het Vijfsterrenbasketbalkamp.
Wij hebben een aantal feiten verder uitgediept en bij wijze van spreken ook ons huiswerk gemaakt en
er dringen zich een aantal aanpassingen en concretere afspraken op om de kwaliteit én het verdere
bestaan van dit event te kunnen garanderen.
Een eerste wijziging is het inschrijvingsgeld dat wij van 175€ naar 185€ verhogen.
Wij worden volgend jaar met veel hogere kosten geconfronteerd met betrekking tot de accommodatie.
De “Sportzaal KTA Cesar Haelterman” noemt sedert vorig jaar Sporthal De Voorstad. Sinds
september 2018 valt het beheer van het sportcentrum De Voorstad volledig in het beheer van Aalst
Sport en dit vertaalt zich naar een prijswijziging voor het huren van deze infrastructuur. Niet geheel
onterecht natuurlijk want de Stad Aalst gaat een volledige make-over doen van het verouderde
gebouw. Het zal er veel aangenamer, netter en moderner zijn. Het is onze bedoeling het basisconcept
van onze kampen zoveel mogelijk te behouden. Maar zoals élkeen van ons ook in het dagelijkse leven
ondervindt, wordt alles duurder en we moeten uit onze kosten geraken.
Inschrijving
Eenvoudig ! via onze website www.vijfsterrenbasketbalkamp.be en klikken op INSCHRIJVEN
Inschrijvingsgeld
Met betrekking tot het inschrijvingsgeld, willen wij een aantal zaken beter specificeren zodat er geen
misverstanden ontstaan met ongenoegen tot gevolg. Dat willen wij absoluut vermijden.
1. Uw kind neemt deel aan 1 kamp (pasen of zomer)
185€
2. Uw kind neemt deel aan beide kampen (pasen én zomer)
en u betaalt in 1 beurt dan krijgt u een korting van 20 €
350€
3. Uw kind neemt deel aan paaskamp en u betaald 185€. Schrijft
u uw kind 30 dagen na de betaling (betalingsdatum + 30 kalenderdagen) van de eerste
inschrijving ook in voor het zomerkamp, dan betaalt u hiervoor toch ook 185€, en
kan de 20€ korting niet worden toegekend.

Kosten
Onze “leveranciers” zijn bedrijven zijn die een bestelling binnen een bepaalde tijdsspanne willen
vastleggen en ook willen betaald worden voor wat werd besteld. Daarom kunnen wij, bij een
annulering, vanaf een bepaalde datum, nooit een volledige terugbetaling doen. Een paar voorbeelden :
De verzekering van de groep is een jaarverzekering en wordt éénmalig betaald.
De accommodatie wordt in november van het jaar voorafgaand aan het kamp vastgelegd. De prijs
blijft ongewijzigd, ongeacht het aantal deelnemers.
De bussen worden in november van het jaar voorafgaand aan het kamp vastgelegd. De prijs blijft
ongewijzigd, ongeacht het aantal deelnemers.
Het aantal trainers blijft ongewijzigd ongeacht het aantal deelnemers.
Annulering van een inschrijving
Tot 1,5 maand voor de start van het kamp (paaskamp t/m 16 februari 2020 – zomerkamp t/m 14 juni
2020) krijgt u 100% van het bedrag terug.
Van 1,5 maand tot 1 week (van 17 februari t/m 29 maart) voor de start van het paaskamp en
van 15 juni t/m 19 juli 2020) voor de start van het zomerkamp krijgt u 50% van het bedrag terug.
Nadien is er geen terugbetaling mogelijk omwille van de reeds gemaakte kosten.
Stopzetting van de deelname tijdens het kamp ingevolge een kwetsuur
Indien uw kind een kwetsuur oploopt tijdens de sessies, ingevolge het uitvoeren van de oefeningen,
waardoor hij zijn deelname moet stoppen, dan geven wij een forfaitair bedrag terug.
Concreet :
uw kind moet op maandag stoppen : u krijgt 120€ terug
uw kind moet op dinsdag stoppen : u krijgt 90€ terug
uw kind moet op woensdag stoppen : u krijgt 60€ terug
uw kind moet op donderdag stoppen : u krijgt 30€ terug
uw kind moet op vrijdag stoppen : geen terugbetaling mogelijk gezien de reeds
gemaakte kosten
Kan u kind het kamp niet aanvangen omdat hij plots ziek valt (te staven met een doktersattest) dan
betalen wij een forfait van 100€ terug.
Wat moeten wij weten ?
Wij zijn allemaal mensen met lichamelijke én mentale verschillen. Het is voor onze trainers en
medewerkers een absolute must om op de hoogte te zijn van kleine of grotere “mankementjes”. Dus
indien er iets is dat wij als medewerkers van uw kind moeten weten of attent op zijn, aub laat het ons
weten. Wij willen niet voor voldongen feiten staan en het laat ons toe om op een efficiënte manier te
kunnen optreden.
Wij dragen een grotere verantwoordelijkheid. Op het kamp zitten sommigen in een situatie die totaal
verschillend is van thuis. Wij houden zeker rekening met de allerkleinsten maar vragen toch dat ze
zoals alle andere binnen de groep, de dingen doen die wij opdragen. Motiveer hen daar in. Na een dag
of drie voelen ze zich lekker in hun vel, ze leren sociale vaardigheden en krijgen hopelijk de smaak in
basketbal nog meer te pakken.
Documenten
U weet dat wanneer u lid bent van een zorgverzekering u aanspraak kunt maken op een tussenkomst
van uw inschrijvingsgeld. Mogen wij u vragen dit document aan te vragen bij uw mutualiteit of (liefst)
te downloaden en het de week NA het respectievelijk paas- en zomerkamp door te sturen op ons email adres vijfsterrenbasketbalkamp@telenet.be.
Wij bezorgen u dat dan zo snel mogelijk ingevuld terug.

Nawoordje
Een klein aantal akkefietjes en misverstanden in het verleden hebben ons aangezet tot het opstellen
van deze mededeling. Goede afspraken maken goede vrienden, toch ?

