Leuven Bears Academy – Freddy Hernou
Tel: 0498/93.33.81 – e-mail : freddy.hernou@leuvenbears.be

Leuven, januari 2018
Beste sportvrienden en ouders,
Van maandag 12 februari 2018 tot en met donderdag 15 februari 2018 organiseren wij in het Duitstalige
landsgedeelte van België ons Krokusevenement, specifiek gericht op de spelers van jongere leeftijden binnen
onze club Leuven Bears. Deze datum nadert met rasse schreden. Wij verzoeken u dan ook dit reisdossier en
bijhorende informatie grondig door te nemen en de nodige formaliteiten te vervullen.
De bedoeling van deze meerdaagse is te werken aan groepsvorming, kameraadschap, zelfvertrouwen en
verantwoordelijkheidszin. Op emotioneel en sociaal vlak is het belangrijk dat de kinderen ervaren dat ze met de
nodige inzet, doorzettingsvermogen en vooral het samenwerken veel kunnen bereiken.
Om de deelname aan het evenement te verzekeren zijn de volgende documenten ondertekend voor akkoord aan de
begeleiding te bezorgen uiterlijk 5 februari 2018 !
• Medische Fiche met klevertje van de mutualiteit
• Huisreglement Bütgenbach 2018 voor akkoord ondertekend
Uiterlijk op de dag van vertrek
• Zakgeldregeling
Op de dag van vertrek worden enkele Aanmeldingspunten voorzien aan de hoofdingang van de sporthal te Wilsele
en dit vanaf 7.30u. Gelieve hier de Medische fiche met klevertje (*) en indien nodig specifieke medicatie met
instructies voor toediening te bezorgen aan het EHBO meldpunt.
Wij zijn ervan overtuigd dat dit sportieve evenement een leerrijke en onvergetelijke belevenis zal zijn voor uw zoon.
Begeleider die ter plaatse rechtstreeks te bereiken is :
Gregory De Sutter – 0496/628784 - nba_grege@hotmail.com
In Leuven

Dirk De Brauwer – 0473/801238 – ddbrauwer@hotmail.com

Met sportieve groeten
Het Butgenbach Team
(*) – indien de deelnemer een Kids-ID kaart heeft deze meebrengen, in het andere geval stickers van de mutualiteit !
Het belangrijkste in deze is het rijksregisternummer.

TIP – het is altijd prettig voor de deelnemertjes post te mogen ontvangen !!
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Sportcentrum Worriken
Worriken 9
4750 Bütgenbach
Tel. 080/44.69.61
Fax 080/44.42.47
www.worriken.com
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BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR EEN ZORGELOZE BASKETSTAGE
WAT

NEMEN WE MEE?

Kleding: het is wat kouder in de Oostkantons. Zorg dus voor warme kledij + kledij voor de lokale
verplaatsingen, boswandeling of om te langlaufen (hangt af van de weersomstandigheden).
Handschoenen niet vergeten!
Training: Reversible shirt en short verplicht mee te brengen! Ook dient elke speler zijn eigen basketbal
mee te brengen! Zorg ook voor bijkomende sportkledij.
Drinkbus: zo kan je op elk moment ‘bijtanken’
Pantoffels: bestemd voor op de kamers - schoenen zijn verboden op de kamers.
Linnen zak: om de vuile kleren en schoenen in te doen.
Schoenen en kousen: bij gebruik van de sporthallen zijn sportschoenen met “witte” zolen verplicht!
Opgelet: er is controle ter plaatse!
Met deze sportschoenen mag er niet buiten gelopen worden. Voor de buitenactiviteiten is een tweede
(ander) paar schoenen nodig! In geval van boswandeling zijn laarzen of stevige stapschoenen noodzakelijk.
Zorg voor voldoende paren kousen!!! Natte voeten zorgen voor verkoudheden en koude. We raden aan
om minimum 2 paar per dag te voorzien!
Toiletgerei: (kam-borstel-tandpasta-tandenborstel-washandjes, e.d…. ): steek het toiletgerief in een apart
zakje (toiletzakje) a.u.b.
Dekbed: alle nodige overtrekken zijn ter plaatse aanwezig (opgelet - indien nodig een waterdichte
matrasbeschermer meegeven).
Zwemmen: is voorzien in het programma maar mag alleen met badmuts. Er worden geen shorten of
bermuda’s’ toegelaten! Vergeet niet aan te duiden of je kind kan/mag zwemmen.
TIP: zorg dat de kleding gemerkt is met de naam van uw kind! Hierdoor kunnen wij verloren kledij
gemakkelijk terugbezorgen aan de eigenaar.
Voor onze jongsten: maak enkele setjes met ondergoed, kousen per dag - het maakt het een stuk
makkelijker om wat orde te houden.
Probeer alles in 1 grote degelijke sportzak of rugzak te steken! Dit is veel praktischer dan 3 of 4 kleine
zakjes. Voorzie ook een kleinere rugzak waarin je dagelijks sportkledij en douche benodigdheden kan in
opbergen en meenemen naar de zaal.
Uitzetlijst : gelieve de lijst volledig in te vullen en in de reistas te steken.
Zakgeld : u wordt verzocht het zakgeld voor de duur van de stage aan de begeleiding toe te vertrouwen. Gelieve
een omslag te voorzien waar de naam van uw kind en het bedrag op vermeld staat - zie ook verder in deze brochure.
Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor verlies van zakgeld in geval dit door de deelnemer zelf bewaard
wordt. Er is ter plaatse geen souvenirshop.
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WAT

NEMEN WE

NIET

MEE?

Snoep : de maaltijden ter plaatse zijn uitstekend verzorgd! Er zijn gratis Danone producten beschikbaar in
voldoende hoeveelheden. Er wordt gezorgd voor ‘snacks’ en fruit om de kleine honger in bedwang te
houden. Snoep in de bagage wordt best NIET meegenomen.
Frisdrank: dit kan ter plaatse gekocht worden, aan zeer democratische prijzen.
GSM, MP3, PS2/3, Nintendo DS, e.d.: Het gebruik van GSM zal slechts beperkt toegestaan worden.
AFSPRAKEN
Douchen: Verplicht na elke training!
Brandalarm: het centrum is uitgerust met een elektronische brandbeveiliging. Bij het opzettelijk
veroorzaken van ‘vals alarm’ zullen eventuele kosten hiervoor ten laste vallen van de deelnemer die dit
veroorzaakte.
Vermits we elke dag van 's morgens tot 's avonds activiteiten hebben is een goede nachtrust onontbeerlijk.
Daarom lijkt het ons niet onredelijk dat we 's avonds stil zijn en dat we elkaars nachtrust respecteren.
Hierop zal speciaal worden toegezien.
Telefoneren: Gelieve enkel in dringende gevallen te telefoneren, dit om de kinderen geen heimwee te
bezorgen.
Bezoek: wordt afgeraden om misverstanden of invloed op het programma te vermijden. Bij bezoek zal de
deelnemer de training niet mogen onderbreken. Wij kunnen u tevens niet garanderen dat wij steeds in het
sportcentrum aanwezig zijn (wandelen, langlaufen, avonturencircuit). Het voorgestelde programma kan
door de organisatoren ter plaatse gewijzigd worden indien nodig.
Indien ouders een deelnemer komen afhalen ter plaatse op de vertrekdag moet dit vooraf gemeld
worden aan de begeleiding!
Opmerking: Indien een bepaalde deelnemer zich niet zou houden aan de geldende gedragscodes, kan er
eventueel beslist worden om de ouders te verwittigen en deze onmiddellijk uit de groep te verwijderen zie ook Huisreglement hierbij.
Bijkomende inlichtingen: Voor meer informatie betreffende deze vierdaagse , kan u steeds contact
opnemen met Freddy Hernou (freddy.hernou@leuvenbears.be - tel 0498/93.33.81) of Dirk De Brauwer
(ddbrauwer@hotmail.com) of enig ander lid van de begeleiding.

Belangrijk: Waar en wanneer vertrekken en aankomen.
12 februari 2018 vertrek: Wilsele sporthal om 8.15u - Samenkomst sporthal ten laatste: 8.00u
Het Aanmeldingspunt is open vanaf 7.30u
15 februari 2018 vertrek: Bütgenbach tussen 14.00u en 15.00u - Aankomst sporthal Wilsele: ± 16.30u/17.00u
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Voorgestelde uitzetlijst
Help ook weer een handje bij het inpakken van je bagage, zo ken je beter de kleur van je sokken , je
washandjes en alles wat je meebrengt, dit om misverstanden te vermijden bij de thuiskomst. Merk zo veel
mogelijk de kleding en alle persoonlijke bezittingen met initialen of naam.
Steek deze lijst in de koffer of reistas.
Naam

.....................................

Voornaam ……….....……………..

Aantal / controle
warme jas
warme truien
sport shorts
basketschoenen
extra schoenen
lange trainingsbroeken
onderlijfjes
pyjama
tandenborstel
washandjes
badmuts en zwembroek
drinkbus

Aantal / controle

.……../………
muts en sjaal
.……../………
…….../………
handschoenen
…….../………
…….../………
basketshirts of -t-shirt …….../………
…….../………
pantoffels
…….../………
…….../………
sokken
…….../………
…….../……...
onderbroeken
…….../………
……../………
handdoeken
…….../………
…….../………
kam-zeep-borstel
…….../………
…….../………
tandpasta
…….../………
…….../………
douche gerief
…….../………
…….../……… (verplicht om te kunnen zwemmen, geen bermuda toegelaten)
......../........

Eventueel :
geneesmiddelen af te geven aan meldingspunt bij vertrek
muziekinstrument
…….../………
boeken, strips
…….../………
spelletjes
…….../………
elastisch verband/tape
…….../………
linnen zak
…….../………
Verplicht :

Reversible shirt en short (!)
Sportkousen
Eigen basketbal

…….../………
…….../………
…….../………

Belangrijke mededeling :
Het rijksregisternummer is belangrijk en staat op de klevertjes van de mutualiteit.
Zorg voor een extra exemplaartje, inleveren aan het Aanmeldingspunt voor vertrek.
Een extra paar (sport)schoenen is een absolute noodzaak! Denk ook aan mogelijk slechter weer.

(*) – indien de deelnemer een Kids ID heeft deze meebregen, in het andere geval stickers van de mutualiteit! Het
belangrijkste in deze is het rijksregisternummer.
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ZAKGELDREGELING
Voeg dit briefje toe aan de omslag met het zakgeld voor uw kind!
Indien er geen speciale opmerkingen zijn, zal uw kind vrij kunnen beschikken over het zakgeld.
Naam: .......................................................

Bedrag : .......................................... (max. €20)

Speciale instructie:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
limiet per dag: ...........................................
mag het zakgeld overschreden worden: ja/nee
zo ja, met hoeveel .....................................

Het zakgeld onder omslag samen met dit briefje aan de begeleiding overhandigen ten laatste op de dag
van vertrek - Aanmeldingspunt.
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MEDISCHE FICHE

p1

Deze medische fiche moet door de ouders en/of arts
ingevuld worden. Op deze manier beschikken de
begeleiders over de nodige informatie om uw kind
een onvergetelijk kamp te bezorgen.

Kleefbriefje van de mutualiteit

Deze informatie is strikt vertrouwelijk en wordt enkel
gebruikt bij noodzaak door de leiding van het sportevenement.
Naam: ………………………………………………………………………

Voornaam: …………………………………

Adres: ……………………………………………………………………..……………………………………………….......………
…………………………………………………………………….……………………………………………………….......
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………………………...
Geboortedatum: ……………………………………………….………

Geslacht: M/V

Wie kan er gecontacteerd worden tijdens het kamp?
Naam: …………………………………….……………………

Telefoonnummer: ……………………………………

Naam: …………………………………….……………………

Telefoonnummer: ……………………………………

Naam: …………………………………….……………………

Telefoonnummer: ……………………………………

Naam: …………………………………….……………………

Telefoonnummer: ……………………………………

Contactgegevens van uw huisarts:
Naam: …………………………………….……………………

Telefoonnummer: ……………………………………

Kan uw kind deelnemen aan alle activiteiten, aangepast aan de leeftijd?
Sport:

ja

neen

Spel:

ja

neen

Staptochten:

ja

neen

Zwemmen:

ja

neen

Andere: …………………………………………………………………………………………………
Heeft uw kind bepaalde ziektes gehad of heelkundige ingrepen ondergaan waarvan de leiding op de
hoogte moet zijn?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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MEDISCHE FICHE
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Heeft uw kind een ziekte of handicap (suikerziekte, astma, huidaandoeningen, epilepsie,…)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Is uw kind allergisch voor bepaalde geneesmiddelen?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Moet uw kind een speciaal dieet volgen (lactosevrij, geen varkensvlees, bepaalde allergieën)?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zijn er andere punten waarmee de leiding rekening moet houden (vlug moe, bedplassen, slaapwandelen,
hoogtevrees …)?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Is uw kind ingeënt voor tetanus? Ja / neen en zo ja in welk jaar? ………………………………..
Moet uw kind tijdens het kamp bepaalde geneesmiddelen nemen? Welke, hoe dikwijls, hoeveel?
Naam geneesmiddel

Wanneer? x/dag

Hoeveelheid

Zijn er nog andere inlichtingen of opmerkingen die u aan de leiding wil meedelen?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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HUISREGLEMENT - BÜTGENBACH 2018
Leuven, januari 2018
Beste ouders, speler,
Door inschrijving voor onze basketstage te Bütgenbach laat uw zoon/dochter zijn/haar interesse blijken om de basketsport
beter te leren beoefenen. Om al onze spelers gedurende deze week een degelijke stage te kunnen aanbieden, hebben we
hiervoor een “Huisreglement – Bütgenbach 2018” opgesteld. Om misverstanden en problemen te voorkomen vragen we dan
ook dat alle deelnemers zich zouden gedragen naar een aantal richtlijnen die op een SPORTSTAGE thuis horen.
Hieronder het reglement, samen met de maatregelen die zullen getroffen worden als iemand zich hier niet zou aan houden.
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Er wordt door de deelnemers aan de stage niet gerookt.
Het plegen van diefstal of het aanzetten tot zal onvermijdelijk leiden tot uitsluiting van de sportstage.
Pesten van een andere speler of spelers wordt niet getolereerd. Indien een speler zich hieraan schuldig maakt zullen
onmiddellijk de nodige maatregelen worden getroffen welke in een extreem geval kunnen leiden tot de uitsluiting van de
betrokkene.
Er zullen regelmatig controles op het bovengenoemde worden uitgevoerd.
Indien een speler betrapt wordt op een inbreuk op bovengenoemde zaken, worden de ouders van deze speler onmiddellijk
verwittigd en dienen de ouders de betrokkene onmiddellijk af te halen. Indien de ouders in de onmogelijkheid verkeren de
speler af te halen, zal deze door een begeleider onmiddellijk naar huis gebracht worden. Eventuele kosten hiervoor zullen
verhaald worden op de betrokken deelnemer of de ouders. Verdere sancties zullen nadien en na grondig overleg door de
Jeugdcel genomen worden. Tegen deze maatregel is geen verhaal mogelijk.
Douchen is verplicht, elke dag na de laatste training, dit om hygiënische reden. Ook hier zal controle worden uitgevoerd.
Alle spelers dienen zich respectvol op te stellen tegenover trainers en begeleiders en volgen de gegeven richtlijnen.
De lokale infrastructuur zal met respect behandeld worden, door een speler gemaakte schade zal door deze speler of de
ouders vergoed worden.
Het is ten strengste verboden zich alleen buiten het domein te begeven. Elk gebeurlijk ongeval buiten het domein valt
tevens buiten de verantwoordelijkheid van Leuven Bears.
Er wordt de spelers gevraagd geen (!) gebruik te maken van de aanwezige snoepautomaten, op een sportstage wordt ook
naar gezonde voeding gekeken. We bieden zelf alternatieve, gezonde versnaperingen en drank aan, dit aan zeer
democratische prijzen.
Het gebruik van iPad, GSM, MP3 en gelijkaardige apparatuur zal gedurende de activiteiten tijdens de stage niet toegestaan
worden. Het is de begeleiding toegestaan deze toestellen in bewaring te houden om ze na terugkeer terug aan de speler te
bezorgen !
Bij niet naleven van deze richtlijnen of bij andere gedragsproblemen zullen de ouders onmiddellijk telefonisch verwittigd
worden.

Gelieve onderstaande strook degelijk ingevuld en ondertekend zo snel mogelijk terug te bezorgen aan één van de begeleiders
of trainers van de sportstage “Bütgenbach 2018” of insturen – butgenbach@leuvenbears.be

Opgepast : Om te kunnen vertrekken moet de onderstaande strook in ons bezit zijn ten laatste bij vertrek naar
Bütgenbach.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ondergetekenden, ouder(s) van ........................................., verklaren hierbij akkoord te gaan met de voorwaarden zoals vervat in het
huisreglement voor deelname aan “Bütgenbach 2018”.
Telefoonnummers waarop ouders of vertrouwenspersoon steeds te bereiken zijn: .....................………………………………………………………
Datum: ……………………

Handtekening ouder: ……………………………………

Handtekening speler: …………………………………
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De basketstage Bütgenbach 2018 wordt
georganiseerd met de steun van

en de Supportersclub - Leuven Bears
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