CULTUURSPELEN
AANVRAAGFORMULIER

CONTACTGEGEVENS
Organisatie: __________________________________________________________
Postadres:

______________________ Postcode: _______ Gemeente: _________

Locatie adres: ______________________ Postcode: _______ Gemeente: _________
Naam verantwoordelijke: __________________ Tel: ___________________________
E-mail: _________________________

GSM: _________________________

Kunt u onze begeleider van het treinstation ophalen?
Treinstation in de buurt: ____________

Ja _______

Nee ______

Bushalte in de buurt _____________________

Welke ruimtes zijn beschikbaar voor de spelen? ___ sportzaal (binnen) ___ speelplein
Let op!
- Z
 org dat uw medewerkers in de locaties op de hoogte zijn van uw boekingen
- Z
 org dat er genoeg ruimte is om met de kinderen te spelen.
- De begeleider/s die aanwezig is/zijn van uw organisatie moet/en het reglement betreffende
de cultuurspelen lezen en worden verwacht actief mee te doen.
We bieden de cultuurspelen GRATIS* aan tijdens de vakanties.
1. Krokusvakantie (4-8 maart 2019)
2. Paasvakantie (8-20 april 2019)
3. Zomervakantie (1 juli – 30 augustus 2019)
4. Herfstvakantie (28 oktober - 31 oktober 2019)
Gelieve je aanvraag hieronder in te vullen en terug te sturen naar cultuurspelen@yfu.be.
Indien mogelijk gelieve ook een hele dag te boeken).

Datum

Voormiddag
(10-12u) en
Namiddag (13-15u)

Locatie

Leeftijd (4-6j
OF 7-12j)

Groep A (10-15
kinderen) OF
Groep B (16-30
kinderen)

* Minimum 10 kinderen voor Groep A en 20 kinderen voor Groep B) per sessie. Zie
Cultuurspelenbeleid (achterzijde).

Beleid Cultuurspelen
YFU (Youth for Understanding) is meer dan een uitwisselingsorganisatie. Naast het sturen en
ontvangen van jongeren maken we via een boeiend spelaanbod jongeren attent op culturele verschillen,
vooroordelen, stereotiepe ideeën, samenwerking enz. Zo worden ze op een speelse manier aangezet om
hierover na te denken. Dit is onze manier om kinderen en jongeren warm te maken om met een ander oog
naar cultuur te kijken.

Wat wij aanbieden:
1. De spelen zijn zeer geschikt als activiteit tijdens een voor- of namiddag, op internaat, de
kinderopvang, de jeugdbeweging, een speelplein, een zomerkamp, een bijeenkomst, enz...
2. YFU biedt cultuurspelen tijdens alle schoolvakanties (krokus, Pasen, zomer, herfst en kerst).
3. De spelen worden ingericht in heel België voor verenigingen uit Vlaanderen.
4. U heeft de keuze tussen 2 opties wat betreft groepen:
a. Groep A – groep van 10-15 kinderen met 1 YFU begeleider
b. Groep B – groep van 16-30 kinderen met 2 YFU begeleiders
5. We zorgen voor de begeleiding en het nodige materiaal.
6. In samenspraak kunnen we op één dag een spel voor meerdere leeftijdsgroepen plannen of een
combinatie van verschillende spelen voor één groep is zeker ook mogelijk.
7. YFU biedt deze dienst gratis aan als:
a. de registratieformulieren volledig ingevuld zijn
b. er minimum 10 kinderen zijn voor Groep A en minimum 20 kinderen zijn voor Groep B
c. de minimumleeftijd van een deelnemend kind 4 jaar is
d. het aantal kinderen in het registratieformulier niet méér bedraagt dan het maximum van het aantal
kinderen van de aangevraagde Groep (zie nr.4).
Als aan één van deze beide voorwaarden niet voldaan is dan zien we ons verplicht om een
factuur op te maken van 40€ per sessie (2 uren).

Wat verwachten wij van u?
Een ruimte waar wij de cultuurspelen vrij kunnen spelen – best in een sportzaal of buiten.
1. Een groepje kinderen van dezelfde leeftijdscategorie: van 4-6; 7-12 of 10-15 jaar.
2. Tenminste 1 begeleider ter plaatse van uw organisatie die de kinderen kent en de formulieren invult.
3. Een bewijs van u dat wij bij u het cultuurspel gebracht hebben (onze animator heeft een standaard
registratieformulier bij), met daarop ook de vermelding van:
a. het aantal deelnemende kinderen
b. hun voornaam
c. leeftijd of geboortejaar en
d. de gemeente waar ze woonachtig zijn.
4. Duurtijd: 2 uur, nabespreking met de deelnemende kinderen inclusief
a. van 10-12u
b. van 13u tot 15u (of 14u tot 16u)
5. Opdat wij cultuurspelen gratis zouden kunnen aanbieden, vragen wij jullie om in ruil kort iets over YFU
te publiceren op jullie website en/of via social media. Posters en/of flyers leggen is ook een mogelijkheid.
Wij kunnen jullie de materialen bezorgen van zodra de boeking bevestigd is. Jullie mogen ons uiteraard
een publicatie bezorgen... Dat wordt ten zeerste geapprecieerd!
OPGELET! Wij brengen deze spelen in het kader van het Decreet van 20 januari 2012 houdende een
vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, als een landelijk georganiseerde jeugdvereniging die de module
vermeld in Art 9, paragraaf 2, eerste lid, 2°, realiseert en organiseert. De deelnemersuren die hieruit
voortvloeien zullen door ons geregistreerd en gedeclareerd worden en kunnen dus niet door de
gastorganisatie zelf voor hetzelfde doel gebruikt worden.

AKKOORD:

Handtekening en datum

