Huisreglement JVS-Descartes
1. Contactgegevens
JVS-Descartes
Planetariumweg 19
3600 Genk
info@jvs-descartes.be
www.jvs-descartes.be
http://www.vvs.be/jongeren/jvs-descartes-genk
www.facebook.com/JVS-Descartes

Toontje Kunnen: Voorzitter
toontje.kunnen@gmail.com
Voor informatie of vragen kan je te allen tijde een e-mail sturen naar onze voorzitter.

2. Werkjaar
Een werkjaar loopt van 1 september tot 31 augustus het volgende jaar.

3. Werking
3.1. Activiteiten
JVS-Descartes organiseert om de twee weken activiteiten voor jongeren vanaf 10 jaar.
Bijeenkomsten vinden plaats op een zaterdag van 18u tot 21u, tenzij anders gecommuniceerd. De
data hiervan worden tijdig aangekondigd. Een bijeenkomst kan niet worden ingepland indien er
niet voldoende leiders aanwezig kunnen zijn (vb. examenperiode) of er een andere activiteit zich
voordoet (vb. Kerstfeestje, JVS-activiteit). Een bijeenkomst heeft telkens een sterrenkundig thema
en kan bestaan uit een voordracht en een spel of een grote activiteit (vb. wandeltocht). Bij
voldoende deelnemers kunnen de jongeren (voor een deel van de bijeenkomst) worden opgesplitst
in leeftijdscategorieën om een vlotte werking te bevorderen.
Naast bijeenkomsten organiseert JVS-Descartes ook een aantal jaarlijkse activiteiten zoals
bijvoorbeeld een zomerkamp, kerstfeestje en eetavond. Hier kunnen al onze leden aan deelnemen.
Indien mogelijk richt JVS-Descartes elk jaar een jeugdcursus sterrenkunde in waaraan leden maar

ook niet leden aan kunnen deelnemen. Deze cursus richt zich op jongeren van 10 tot 14 jaar en
geeft een inleiding in de sterrenkunde en in onze werking.
Tenzij anders vermeld vinden onze bijeenkomsten plaats in de Cosmodrome, Planetariumweg 19,
3600 Genk.

3.2. Missie
JVS-Descartes heeft als doel de popularisatie van sterrenkunde, d.m.v. een gevarieerd gamma aan
activiteiten, naar jongeren en de algemene bevolking.
JVS-Descartes profileert zich als jeugdvereniging voor jongeren die interesse hebben in
sterrenkunde:


JVS-Descartes tracht jongeren iets bij te leren over sterrenkunde en aanverwante
wetenschappen



JVS-Descartes biedt jongeren de kans om hun hobby zo goed mogelijk in te vullen



Via samenwerking en coördinatie gespecialiseerde en toegankelijke activiteiten te
initiëren, te ondersteunen en te promoten

JVS-Descartes wil op die manier bereiken dat alle leden hun creatieve, artistieke en intellectuele
mogelijkheden naar eigen vermogen kunnen ontwikkelen en gebruiken, niet alleen ten eigen bate
maar ook ter verrijking van de maatschappij.

4. Activiteiten en prijzen voor jongeren
4.1. Opvang tijdens een bijeenkomst
Bijeenkomsten zijn inbegrepen in de prijs van het lidmaatschap en vinden om de twee weken
plaats van 18u tot 21u op zaterdagavond. De leiders wachten de leden op aan de parking en
brengen hen op het afgesproken uur ook terug naar de parking.
Tijdens de pauze kan er vrijblijvend een drankje gekocht worden.
Voor een kamp en eetavond hanteren we aparte inschrijvingen en kosten.

4.2. Lidgeld
Bij het begin van elk kalanderjaar dient jouw lidmaatschap voor de Cosmodrome, en dus JVSDescartes, vernieuwd te worden. Het lidgeld bedraagt 25 euro voor jongeren onder 21 jaar en 30
euro voor wie ouder dan 21 is.

4.3. Bijkomende kosten
Een activiteit, niet zijnde een bijeenkomst, is niet inbegrepen in het lidmaatschap. De prijs van het
zomerkamp en andere activiteiten wordt bepaald door diverse kosten. JVS-Descartes beoogt hier
geen winst op te maken.

5. Inschrijven
Bij elke nieuwe aanmelding kan de jongere vrijblijvend een aantal bijeenkomsten meevolgen om
kennis te maken met de werking van de vereniging. We verzoeken de ouders om een kort
kennismakingsgesprek en bevragen of er bepaalde zaken waar de leidingsgroep rekening mee
dient te houden (vb. autisme, epilepsie,…)vermeld dienen te worden. De ouders kunnen ook al
hun vragen stellen aan de aanwezige begeleiding.
Blijft de jongere hierna op regelmatige basis terugkomen, dan dient deze zich lid te maken.

6. Afmelden
Als het lid niet naar de geplande bijeenkomst kan komen, is het niet verplicht om zich af te
melden. Een berichtje op voorhand wordt echter geapprecieerd.
Als het lid niet naar een activiteit anders dan een bijeenkomst kan komen, wordt er wel gevraagd
om zich tijdig af te melden omdat deze activiteiten doorgaans bijkomende planning en organisatie
vergen.

7. Schorsing
Jongeren die de veiligheid van zichzelf, de andere kinderen en/of de begeleiding in het gedrang
brengen, kunnen voor een bepaalde periode geschorst worden. De schorsing wordt pas opgeheven
na minstens een gesprek met de ouders (of andere verantwoordelijke) van de jongere.

8. Beëindiging van de deelname aan de activiteiten van JVS-Descartes
Een jongere mag zich altijd bij JVS-Descartes aanmelden om vrijblijvend een bijeenkomst mee te
maken. JVS-Descartes staat open voor iedereen en zal niemand weigeren. Merken we dat er geen
vlotte samenwerking mogelijk is tussen het lid en JVS-Descartes, dan zal er een overleg gepland
worden met de jongere, de ouders van de jongere en het bestuur van JVS-Descartes, eventueel
bijgestaan door een overkoepelende organisaties (zoals daar zijn: Cosmodrome, JVS, VVS).
Het lidmaatschap kan beëindigd worden door een email te sturen aan het JVS-Descartes bestuur.
Een terugbetaling van het lidgeld is echter niet mogelijk.

9. Medische gegevens en medicatie
Het is de verantwoordelijkheid van de jongere of de ouders van de jongere om JVS-Descartes op
de hoogte te brengen van belangrijke medische gegevens en/of wijzigingen.
Na toestemming vaneen arts en een schriftelijke toestemming van de ouders in het geval van -18
jarigen kan JVS-Descartes medicatie die dagelijks moet worden ingenomen, toedienen aan het
kind. Ouders vullen een medische fiche in en noteren de naam van het kind en de wijze van
toedienen op de verpakking van de medicatie. Ook voor occasionele medicatie tijdens ziekte is
dezelfde toestemming vereist.

10. Ziekte of ongeval
Zieke kinderen komen best niet naar een bijeenkomst, dit om eventuele verspreiding te
voorkomen zoals bij bijvoorbeeld bij de griep. Kinderen die meer dan 38 graden koorts hebben
worden door de ouders zo vlug mogelijk opgehaald.
Wanneer een kind ziek wordt of een ongeval krijgt tijdens een bijeenkomst nemen wij passende
maatregelen en verwittigt de ouders.

11. Hygiëne, orde en netheid van het gebouw
JVS-Descartes streeft naar een werking waarin we allemaal samen werken aan de orde en netheid
van het gebouw en de omgeving. We houden hierbij rekening met de leeftijd en de mogelijkheden
van elk kind.
We vragen van kinderen om:


mee te helpen met opruimen,



handen te wassen na elk toiletbezoek,



respect te hebben voor het gebouw en de natuur er rond. Spelen tijdens de pauze gebeurt
buiten, gewoon babbelen kan binnen.

12. Drank en eten
JVS-Descartes biedt tijdens de pauze een drankje aan tegen billijke vergoeding dat vrijblijvend
gekocht kan worden. Leden mogen ook zelf drank en eten meenemen. Er wordt wel alleen
gegeten en gedronken tijdens de pauze.
Alcohol is natuurlijk niet toegelaten.

13. Actieve vrije tijd
JVS-Descartes verwacht van de kinderen een actieve inbreng tijdens de activiteiten, dat wil
zeggen dat ze in de mate van het mogelijke meedoen tijdens de activiteiten en hun
verantwoordelijkheid opnemen voor een goed verloop van de activiteiten.

14. Privacy en het gebruik van beeldmateriaal
JVS-Descartes maakt tijdens verschillende activiteiten regelmatig foto's en video-opnames van de
kinderen. De beelden kunnen gebruikt worden op onze website, facebookpagina en twitter. JVSDescartes illustreert er ook haar publicaties mee.
Volgens de privacywetgeving hebben ouders het recht op toegang, verbetering en verzet wanneer
het gaat om persoonsgegevens van hun kinderen. De privacy-wetgeving is toegankelijk via de
website http://privacy.fgov.be.

15. Verzekeringen
JVS-Descartes heeft een verzekering voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid,
rechtsaansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. De polissen liggen ter inzage bij de
administratief verantwoordelijke van JVS-Descartes.
Aangifte van schadegevallen of ongevallen gebeurt aan de administratief verantwoordelijke van
JVS-Descartes. De aangifte gebeurtbinnen vijf dagen,zodat de verzekeringsinstelling op de hoogte
kan gebracht worden.

16. Klachtenbehandeling
JVS-Descartes hecht veel belang aan de kwaliteit in de werking en staat open voor klachten,
suggesties en/of vragen.
JVS-Descartes nodigt je uit om bedenkingen en/of klachten onmiddellijk te bespreken met de
verantwoordelijke. Samen zullen we dan proberen om tot een oplossing te komen.
Je kan je klacht ook schriftelijk bezorgen. De klacht wordt intern behandeld en de betrokken
persoon wordt op de hoogte gebracht.

17. Persoonlijke voorwerpen
We vragen om waardevolle kledingstukken en andere voorwerpen zoals tassen, verrekijkersen
zaklampen van een naamlabel te voorzien. Zo vermijden we dat voorwerpen verloren raken.

Het meenemen van waardevolle voorwerpen zoals GSM, gameboy, MP3-speler, Ipod, fototoestel,
telescoop, verrekijker en dergelijke, gebeurt op eigen risico. JVS-Descartes is niet
verantwoordelijk voor diefstal en/of schade.

18. Schade
JVS-Descartes gebruikt regelmatig waardevolle instrumenten en apparatuur die eigendom zijn van
JVS-Descartes, de Cosmodrome of andere instanties. Schade die (doelbewust) wordt veroorzaakt door
een lid aan het materiaal of de infrastructuurtijdens JVS-Descartes activiteiten en niet (volledig) wordt
terugbetaald door de verzekering, moet worden vergoeddoor diegene die de schade veroorzaakt heeft.

