
Stedelijk reglement ter ondersteuning van oudergroepen die solidaire 

opvang organiseren 

Hoofdstuk I: definities 

Artikel 1 
Voor de toepassing van dit reglement moet verstaan worden onder:  

Solidaire opvang: een opvangvorm waarbij ouders zelf en op vrijwillige basis opvang organiseren voor 

de eigen kinderen volgens een beurtrol. De opvang wordt georganiseerd voor schoolgaande kinderen 

en gaat door tijdens de schoolvakanties.  

Oudergroep: groep van ouders die als vrijwilliger solidaire opvang organiseren. 

Aanvrager: persoon die deel uitmaakt van de oudergroep.  

Hoofdstuk II: voorwaarden – aard van de ondersteuning – aanwending  

Artikel 2 
De stad Kortrijk kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, ondersteuning toekennen aan 

oudergroepen die zelf vakantieopvang organiseren.  

Artikel 3: voorwaarden 
Om in aanmerking te komen voor ondersteuning dient de solidaire opvang te voldoen aan alle 

navolgende voorwaarden:  

• Solidaire opvang organiseren op het grondgebied Kortrijk of in de dorpskern van Sente (Sint-

Katrienplein, Kuurne)  

• Bedoeld zijn voor schoolgaande kinderen vanaf 2,5 jaar 

• Alle ouders van de deelnemende kinderen staan mee in voor de begeleiding van de opvang. 

Een uitzondering op deze voorwaarde wordt toegestaan, indien de oudergroep inspanningen 

levert om kinderen uit kwetsbare gezinnen of kinderen met specifieke zorgbehoeften op te 

vangen zonder engagement van hun ouders.  

• De opvang is gratis, er kan geen sprake zijn van betalend lidmaatschap, kosten kunnen wel 

gedeeld worden.  

• Minimaal 5 volle dagen per kalenderjaar opvang organiseren.   

• Minimaal 1 begeleider per 15 kinderen voorzien. Babysits mogen aanvullend ingeschakeld 

worden als begeleider.  

• Minstens 1 week voor de aanvang van de solidaire opvang alle nodige informatie verstrekken 

over de opvang en deelnemende gezinnen. 

• Minimaal 1 ouder per groep is aanspreekpunt voor de groep  

• Een geldige gebruiksovereenkomst opmaken tussen de oudergroep en de school of eigenaar 

van de lokalen die het gebruik van de lokalen regelt.  

• Alle deelnemende ouders beschikken over een uittreksel strafregister type 2.  

Artikel 4: premie 
Het bedrag van de premie voor oudergroepen die solidaire opvang organiseren wordt berekend 

volgens een getrapt systeem. De premie voorziet een basisbedrag en wordt trapsgewijs aangevuld 

volgens het aantal georganiseerde opvangdagen.   

Aantal opvangdagen Premie Bedrag 



5e t.e.m. 15e opvangdag Basispremie € 200 

Per 5 bijkomende opvangdagen  Bijkomende premie € 25 

 

De premie wordt berekend per kalenderjaar en kan in diverse schijven worden opgevraagd.  

Artikel 5: aanvullende ondersteuning 
De premie wordt aangevuld met:  

• Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen voor alle 

deelnemende kinderen.  

• Een vrijwilligersverzekering voor alle ouders die de opvang begeleiden.  

• Ondersteuning bij de opmaak van de gebruiksovereenkomst voor het gebruik van de lokalen.  

• Gratis lidmaatschap bij de spelotheek.  

• EHBO-koffer voor nieuwe groepen en aanvulling van EHBO-materiaal. 

• Een aanbod gezonde voedseloverschotten in samenwerking met Food Act. Dit aanbod is enkel 

beschikbaar tijdens de zomervakantie.  

Artikel 6: aanwending van de premie 
De verstrekte premie dient aangewend te worden voor de financiering van kosten gemaakt voor de 

organisatie van de solidaire opvang:  

• Kosten verschuldigd bij het gebruik van het lokaal waar de solidaire opvang doorgaat. 

• Vergoedingen voor babysitters. 

• Aankoop van materiaal voor de inrichting van de opvang. 

• Aankoop van materiaal voor de organisatie van activiteiten in de opvang.  

De verkrijger van de premie houdt de overtuigingsstukken ter beschikking om aan te tonen dat hij de 

premie voor één of meerdere van bovenstaande kosten zal aanwenden. Deze stukken dienen door de 

verkrijger van de premie op eerste verzoek aan de stad Kortrijk te worden bezorgd.  

Hoofdstuk III: aanvraagprocedure  

Artikel 7 
De aanvraag tot toekenning van de premie dient ten laatste 1 week voor de start van de solidaire 

opvang gebeuren. Hiertoe dient het aanvraagformulier op de website www.kortrijk.be te worden 

ingevuld.  

De aanvraag tot toekenning van de ondersteuning moet gebeuren door een persoon die deel uitmaakt 

van de oudergroep die solidaire opvang organiseert.  

De solidaire opvang moet voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 3.  

De aanvraag bevat de volgende gegevens:  

1. Naam en contactgegevens van de aanvrager 

2. Algemene gegevens van de solidaire opvang  

3. Ondertekende gebruiksovereenkomst voor de lokalen waar de solidaire opvang doorgaat 

4. Informatie over de periode waarop de opvang doorgaat, met vermelding van het aantal 

opvangdagen 

5. Aantal deelnemende kinderen per vakantie  

http://www.kortrijk.be/


De aanvrager houdt de nodige overtuigingsstukken van de gemaakte kosten conform artikel 5 ter 

beschikking.  

De uitbetaling van de premie gebeurt na goedkeuring van de aanvraag door het college van 

Burgemeester en Schepenen.  

Hoofdstuk IV: slotbepalingen 

Artikel 8 
De aanvragen tot de toekenning van de premie, bedoeld in artikel 2, die volledig zijn worden volgens 

datum van ontvangst van de aanvraag behandeld en de premie kan slechts worden toegekend binnen 

het beschikbare budget voorzien op de meerjarenplanning van stad Kortrijk.  

Artikel 9 
De ondersteuning wordt enkel toegekend indien aan alle voorwaarden, vermeld in artikel 3 van dit 

reglement is voldaan. Indien niet voldaan wordt of niet langer voldaan wordt aan de voorwaarden van 

dit reglement en in geval van fraude of oneigenlijk gebruik kunnen deze premies worden 

teruggevorderd.  

Artikel 10 
Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van dit reglement. Alle 

betwistingen inzake dit reglement worden in eerste instantie beslecht door het college van 

burgemeester en schepenen.  

Artikel 11 
Dit reglement goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 9 mei 2022 treedt in werking op 1 juni 2022.  


