REGLEMENT

Gemeenteraad 28-11-2013

REGLEMENT KAMPVERVOER
Artikel 1
Elke erkende Tiense jeugdvereniging kan een beroep doen op de technische dienst van de stad Tienen voor
het vervoer van kampmateriaal en/of bagage van en naar de kampplaatsen waar deze jeugdverenigingen een
vakantiekamp inrichten.
Artikel 2
Erkende Tiense jeugdverenigingen: jeugdverenigingen die voldoen aan de bepalingen gesteld in het ‘stedelijk
reglement betreffende de erkenning van jeugdwerkinitiatieven’.
Kampplaats: een ingericht terrein of gebouw met als bestemming overnachting door groepen.
Vakantiekamp: een ten behoeve van de eigen leden zelf ingerichte meerdaagse activiteit met een minimum
van vier opeenvolgende overnachtingen en waaraan tenminste 15 leden van de jeugdvereniging deelnemen,
begeleiding niet inbegrepen.
Afstand: hieronder wordt de effectief afgelegde afstand verstaan.
Artikel 3
Deze service is enkel van toepassing op kampen die plaatsvinden tijdens de maanden juli en augustus. De
kampplaats dient zich binnen de grenzen van het Belgische grondgebied te bevinden.
Artikel 4
De technische dienst stelt (behoudens overmacht) maximum twee vrachtwagens met container met chauffeur
ter beschikking. Één vrachtwagen is voorzien van een open container met volgende afmetingen: lengte van
5m30, een breedte van 2m40 en een diepte van 0,80m. De tweede vrachtwagen is voorzien van een gesloten
container met een lengte van 4m50 , een breedte van 2m30 en een hoogte van 1m87. De jeugdvereniging
betaalt aan de stad Tienen voor deze service € 0,60 per afgelegde km per vrachtwagen. Hierbij worden zowel
de kilometers met vracht als de kilometers zonder vracht aangerekend. Verenigingen die een eigen container
ter beschikking hebben, kunnen die ook laten vervoeren indien deze container kan bevestigd worden op de
vrachtwagen van de technische dienst. De kilometervergoeding blijft echter behouden.

jeugddienst

Artikel 5
Het te vervoeren kampmaterieel moet gecentraliseerd zijn op één plaats op het grondgebied van de stad
Tienen.
Voor het vertrek naar de kampplaats worden één of meerdere containers minimum 24 uur op voorhand
afgeleverd op een afgesproken plaats zodat deze gevuld kunnen worden. De containers worden afgeleverd op
een verharde ondergrond. Indien er geen verharde ondergrond aanwezig is of indien de chauffeur het niet
mogelijk acht om de container (op de kampplaats) af te laden, dan wordt de container onmiddellijk door de
jeugdvereniging uitgeladen.
Bij aankomst op de kampplaats worden de containers onmiddellijk leeg gemaakt. De jeugdvereniging voorziet
voldoende vrijwilligers om dit vlot te laten verlopen. Bij het einde van het kamp worden de lege containers in
de loop van de voormiddag aangebracht en onmiddellijk gevuld. De volle containers worden afgeleverd op een
afgesproken plaats in Tienen. De jeugdvereniging krijgt 24 uur tijd om deze leeg te maken tenzij op voorhand
anders afgesproken.

De jeugdvereniging staat in voor het laden, lossen en afdekken van het materieel.
Het afleveren en het vervoer van en naar de kampplaats gebeurt enkel op werkdagen tussen 08.00 en 17.00
uur.
De jeugdvereniging duidt één (meerderjarig) persoon aan die verantwoordelijk is voor de vracht en de weg
aanwijst.
De richtlijnen van de chauffeur zijn voor de aanvragende jeugdvereniging bindend. Ze dient er steeds voor te
zorgen dat de chauffeur niet moet wachten. Indien de jeugdvereniging tijdverlies veroorzaakt door zich niet
aan de gemaakte afspraken te houden, dan kan de stad Tienen een extra kost in rekening brengen à rato van
25 euro per uur
Artikel 6
Het stadsbestuur is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen naar aanleiding van het
vervoer dat gebeurt op basis van dit reglement.
De jeugdvereniging dient zich te houden aan de richtlijnen met betrekking tot de verpakking, grootte van de
materialen, ontvlambaarheid van de vervoerde materialen enz. zoals opgelegd door de stad Tienen.
Indien de container en het dekzeil beschadigd worden of indien er door nalatigheid van de vereniging extra
kosten gemaakt worden, dan worden deze gefactureerd aan de veroorzakende vereniging.
Artikel 7
Aanvragen voor deze service worden schriftelijk voor 1 mei bezorgd aan de jeugddienst, Sint-Jorisplein 20 te
3300 Tienen. Rond 15 mei worden de jeugdverenigingen bericht over hun aanvraag.
Artikel 8
Bij eventuele geschillen is het college van burgemeester en schepenen bevoegd.

