
AFSPRAKENNOTA GEBRUIK LOKALEN SCOUTS DON BOSCO  
DOOR SPEELPLEINWERKING FLUBBER 

 
Betrokken partijen 
 

- Scouts Don Bosco, Maatschappelijke zetel: Magnolialaan 17, 9100 Sint-Niklaas, nr vzw: 
408.694.256 

- Vzw Speelpleinwerkingen Waasland, Maatschappelijke zetel: Hulstbaan 80, 9112 Sinaai, nr vzw: 
865.951.662 

Speelpleinwerking Flubber 
 

Naar aanleiding van de speelpleinwerking Flubber die jaarlijks doorgaat in en rond de lokalen van 
Scouts Don Bosco werd ook dit jaar gevraagd om hun lokalen (Magnolialaan 17, 9100 Sint-Niklaas) te 

mogen gebruiken gedurende 4 weken in de zomervakantie. 

 
We bieden deze constructieve afsprakennota aan, die ten allen tijde geëvalueerd kan worden. 

 
1. Tussen 12 juli en 6 augustus 2010 vindt er van 10u tem 18u30 speelpleinwerking plaats, voor 

kinderen van 6 tot 12 jaar, op het domein en in de lokalen van Scouts en Gidsen Don Bosco. 

2. Algemeen wordt van de speelpleinwerking verwacht dat ze de lokalen en alle aanhorigheden 
gebruiken als een goede huisvader. Er dient dus met het nodige respect gehandeld te worden. 

3. Wat zich nog in de lokalen bevindt mag ook door de speelpleinwerking gebruikt worden. 
(Waardevolle voorwerpen moeten verwijderd zijn.) 

4. Op 6 augustus worden de lokalen opgeruimd door de speelpleinwerking en achtergelaten in de 

staat waarin ze zijn aangetroffen. Eventuele gebreken worden gemeld en op kosten van de 
speelpleinwerking binnen de twee weken hersteld.  

5. De speelpleinwerking kan gebruik maken van 4 taklokalen + keuken + WC’s 
6. De hoofdanimator van het speelplein kan beschikken over een sleutel van de lokalen en krijgt 

deze op 12 juli overhandigd. De lokalen worden steeds gesloten bij het verlaten van het domein. 
De sleutel wordt terug overhandigd op 9 augustus voor 12u. 

7. In noodsituaties worden de betrokken partijen direct samengeroepen met de jeugddienst als 

bemiddelaar en wordt de situaties direct behandeld en komen beide partijen tot een minnelijke 
schikking. 

8. Na afloop wordt er een overleg gepland tussen de beide partijen om de overeenkomst te 
evalueren. (voor 1 september 2010) 

 

Contactpersonen:  
 

Vzw beschermcomité Don Bosco 
-  

 
Speelpleinwerking Flubber 

- Erwin De Cort  0495 86 50 70  erwindcrt@gmail.com   

 
Stedelijke jeugddienst  

- De Geest Nele  03 760 91 60   nele.degeest@sint-niklaas.be  
 

vzw Speelpleinwerkingen Waasland 

- Karel Noppe   0477 70 71 24  karel.noppe@skynet.be  
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Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen:  

 
Vzw beschermcomité     en  Vzw Speelpleinwerkingen Waasland 

Don Bosco       
 

 

 
 

        Karel NOPPE  
 

Speelpleinwerking Flubber 
 

 

 
 

        Erwin DE CORT 
 

Datum: 29 juni ’10 

 
 

 


