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Onderstaand reglement is van toepassing op deelnemers aan het VakantieSpel 2018 welke gehouden 
wordt van maandag 20 augustus t/m vrijdag 24 augustus 2018. 
 
Algemeen 
● Deelnemers zitten in groep 3 t/m 8 (of vergelijkbare fases) van de basisschool.  
● Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het halen en brengen van de deelnemer op de, in het 

programma, aangegeven locatie en tijd.  
● Ouders/verzorgers zijn ervoor verantwoordelijk dat een deelnemer dagelijks eten en drinken mee 

krijgt.  
● Ouders/verzorgers zijn ervoor verantwoordelijk dat een deelnemer een vorm van legitimatie bij zich 

heeft. Eventueel kan hiervoor een deelnemerskaartje uitgeprint worden via de website 
www.vakantiespel.com. 

● Ouders/verzorgers dienen te zorgen dat het opgegeven calamiteiten-telefoonnummer bereikbaar is. 
● Ouders/verzorgers zijn ervoor verantwoordelijk dat deelnemers goede schoenen en kleding aan 

hebben die is afgestemd op de weersomstandigheden. Bij regen verwachting hoort hierbij ook het 
meegeven van regenkleding.  

● Meedoen geschiedt geheel op eigen risico (zie de Algemene Voorwaarden). 
● Tijdens de activiteiten van het VakantieSpel worden foto’s en video’s gemaakt die gebruikt kunnen 

worden voor commerciële doeleinden. 
● Stichting Vakantiespel kan het programma te allen tijde inkorten dan wel afgelasten.  

Hiervoor heeft Stichting Vakantiespel een veiligheidsplan opgesteld.  
Deelnemer dienen dan eerder opgehaald te worden. Ouders/verzorgers worden hierover op dat 
moment geïnformeerd middels verschillende communicatiekanalen zoals website, sociale media, 
SMS en e-mail. 
 

Inschrijven 
● Inschrijven gebeurt louter digitaal via het inschrijfformulier dat tijdens de inschrijfperiode op de 

website www.vakantiespel.com beschikbaar is.  
● De inschrijfperiode start op zaterdag 21 april 2018 om 10.00 uur. 
● Het inschrijfgeld bedraagt €16,- per plek.  
● Het inschrijfgeld dient middels iDEAL voldaan te worden. 
● Bij het inschrijven kunnen in één keer meerdere plekken worden afgenomen, maximaal 6 per 

internetaansluiting.  
● Per plek wordt een link naar een deelnemersformulier gestuurd. 
● De ouder/verzorger is ervoor verantwoordelijk dat binnen 7 dagen na betaling het 

deelnemersformulier is ingevuld.  
● Indien het deelnemersformulier niet binnen 7 dagen is ingevuld, wordt de plek geannuleerd en het 

inschrijfgeld minus €1,- administratie kosten per plek teruggestort.  
● Stichting Vakantiespel heeft een beleid opgesteld met betrekking tot gegevensverwerking, zie 

Gegevensverwerking onder in dit document.  
● Op het deelnemersformulier kan een voorkeur aangegeven worden om deelnemers als groep in te 

delen. Dit wordt kenbaar gemaakt worden door een unieke groepsnaam. 
● Alleen voor plekken die in één keer zijn afgenomen geeft Stichting Vakantiespel de garantie dat deze 

deelnemers ook daadwerkelijk bij elkaar ingedeeld worden. Dit zijn maximaal 6 deelnemers 
● Indien het maximale aantal deelnemers is bereikt, wordt een reservelijst opgesteld. 
● Tot 1 juni 2018 worden plekken die beschikbaar komen vanuit de reservelijst opgevuld.  
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Indeling 
● Deelnemers worden ingedeeld in groepen van maximaal 12 kinderen.  
● De groepssamenstelling (deelnemers en leiding) is voor de gehele week gelijk.  
● Het indelen van groepen wordt gedaan door Stichting Vakantiespel. Hierbij wordt rekening gehouden 

met de voorkeuren en bijzonderheden die bij inschrijving zijn vermeld. Stichting Vakantiespel kan 
geen garantie geven dat alle voorkeuren ook ingewilligd worden.  

● Een groep wordt begeleidt door minimaal 2 en maximaal 3 groepsleiders die op de eerste dag van 
het VakantieSpel minimaal 15 jaar oud zijn.  

● Groepen worden op basis van leeftijd ingedeeld in 4 “kleuren”. Een kleur bestaat uit 2 “dieren”, 
waardoor er 8 unieke groepen zijn. 

● De 8 groepen worden aangestuurd door een kleurhoofd.  
 

Verhindering / annulering 
● Inschrijvingen staan op naam en zijn enkel overdraagbaar in dezelfde leeftijdscategorie, neem 

hiervoor contact op met info@vakantiespel.com.  
● Verhindering / annulering kan worden gedaan per e-mail via info@vakantiespel.com.  
● Bij annulering voor 1 juni 2018, kan een verzoek tot restitutie van het inschrijfgeld (minus €1,- 

administratiekosten) ingediend worden via info@vakantiespel.com. Bij annulering na 1 juni is 
restitutie niet meer mogelijk.  
 

Gegevensverwerking 
Stichting Vakantiespel draagt zorg voor de verwerking van ingevulde gegevens op het 
deelnemersformulier.  
 

Gegeven Bewaartermijn Toegankelijk voor Toelichting 

Naam Onbepaalde termijn Openbaar Wordt openbaar gemaakt bij publicatie van 

indeling op de website.  

Adresgegevens Onbepaalde termijn EHBO, Hulpdiensten, Begeleiding, 
Coördinatoren, IT Commissie, Bestuur 

Worden na het VakantieSpel gebruikt voor 
trendanalyses. 

E-mailadres Onbepaalde termijn EHBO, Hulpdiensten, Begeleiding, 
Coördinatoren, IT Commissie, Bestuur 

Wordt gebruikt voor informatievoorziening 
ten behoeve van het evenement.  

 
Indien aangegeven wordt dit e-mailadres 
gebruikt voor mailingen ten aanzien van 

andere activiteiten (zoals 
Sinterklaasactiviteiten) die door Stichting 
Vakantiespel worden georganiseerd.  

Afmelding hiervoor kan te allen tijde door het 
versturen van een e-mail naar 
info@vakantiespel.com.  

Telefoonnummer Tot 13 maanden na 
het VakantieSpel 

EHBO, Hulpdiensten, Begeleiding, 
Coördinatoren, IT Commissie, Bestuur 

Wordt gebruikt als primair contactnummer. 

Calamiteitennummer Tot 13 maanden na 
het VakantieSpel 

EHBO, Hulpdiensten, Begeleiding, 
Coördinatoren, IT Commissie, Bestuur 

Wordt gebruikt als primair contact in geval 
van calamiteiten.  

Geboortedatum Onbepaalde termijn EHBO, Hulpdiensten, Begeleiding, 

Coördinatoren, IT Commissie, Bestuur 

Worden na het VakantieSpel gebruikt voor 

trendanalyses. 

Kledingmaat Tot 13 maanden na 

het VakantieSpel 

Begeleiding en coördinatoren, Bestuur Wordt gebruikt voor T-shirts. 

Bijzonderheden Tot 13 maanden na 
het VakantieSpel 

EHBO, Hulpdiensten,  
Begeleiding en coördinatoren, Bestuur 

Niet medische bijzonderheden.  

School Tot 13 maanden na 
het VakantieSpel 

Begeleiding en coördinatoren, Bestuur Wordt gebruikt voor trendanalyses en 
indeling. 

Medische gegevens Tot 3 maanden na 
het VakantieSpel 

EHBO, Hulpdiensten,  
begeleiding en coördinatoren 

Begeleiding en coördinatoren hebben enkel 
toegang tot de medische gegevens van de 
onder hun hoede vallende deelnemers. 

Bankgegevens Bij Sisow IT Commissie, Penningmeester Worden niet door Stichting Vakantiespel 
opgeslagen, wordt verwerkt door Sisow voor 
het verwerken van iDEAL betalingen. Sisow 

is gecertificeerd als Collecting Payment 
Service Provider (CPSP). 

 
Een verzoek tot volledige verwijdering van de bovenstaande gegevens kan gedaan worden door een e-
mail te sturen naar info@vakantiespel.com.  
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