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Visie 

Speelplein Kaktus Zemst is een speelpleinwerking in de schoot van het 

gemeentebestuur van Zemst. Om de speelpleinwerking een jonge en speelse 
dynamiek te geven wordt de werking door jongeren gedragen.  In deze 

afsprakennota tussen het gemeentebestuur en de stuurgroep speelplein Kaktus 
proberen we richting te geven aan de inspraak van de animatoren in de werking. 

 

Structuur van de werking 

De speelpleinwerking kent volgende structuur 

 

 

 

Het gemeentebestuur is de organisator van de werking, de inhoudelijke 
uitvoering is de verantwoordelijkheid van de jeugdconsulent en de animatoren, 

meer bepaald de speelpleinstuurgroep. 

Enkele begrippen ter verduidelijking: 

- De Animator (nieuw tot ervaren) 

- De Hoofdmoni (de speelmotor) 

- De Willy (de speelpleinmotor) 
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Bevoegdheden 

Het gemeentebestuur 

- Organisator 

- Organisatorische eindverantwoordelijkheid 

Jeugdconsulent 

- Organisatorische uitvoerder 

- Eindverantwoordelijke animatorenwerving 

- Eindverantwoordelijkheid administratie 

- Beheer inschrijvingen kinderen 

- Beheer budgetten 

- Informeren stuurgroep 

- Schakel tussen de stuurgroep en het gemeentebestuur 

- Gezicht van de werking tijdens het jaar en de werkingsperiode 

 

Stuurgroep 

- Beslissingsbevoegdheid 

- Verdeling animatoren (in samenspraak met de jeugdconsulent) 

o Materiaalaankoop binnen de budgetten voorzien door de gemeente 

o Inhoudelijke werking zomer 

o Inhoudelijke werking animatoren 

- Advies aan de gemeente  

o Over alle organisatorische aangelegenheden (bv: loon, …) 

o Over de rol van de jeugdconsulent 

 

Werkgroepen 

- Inhoudelijke uitwerking van taken die gedelegeerd worden door de 
stuurgroep. De werkgroep denkt uit, stuurgroep beslist. 

 

Organisatie van de stuurgroep 

Samenstelling 

- De stuurgroep is samengesteld uit vrijwilligers, animatoren en 
hoofdanimatoren van speelplein Kaktus. 

- De jeugdconsulent is aanwezig op elke vergadering met raadgevende 

stem, is bovendien secretaris. 

- De schepen mag steeds langskomen zowel op uitnodiging als spontaan 

naar de stuurgroep. 
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Praktische werking 

- Een werkjaar van de stuurgroep loopt van september tot augustus 

- Er wordt maandelijks vergaderd. De data worden vastgelegd bij het begin 

van het werkjaar. 

- Volgende taken worden verdeeld: twee financieel verantwoordelijken en 1 
voorzitter, 1 ondervoorzitter, iemand verantwoordelijk voor de 

communicatie,… 

 

Communicatie  

- Alle communicatie tussen het gemeentebestuur en de stuurgroep loopt via 
persoonlijk emailadres. 

 

Financiën 

Budget 

- De stuurgroep krijgt van het gemeentebestuur een jaarbudget (1575 EUR) 
ter beschikking om de werking van de stuurgroep te garanderen. Deze 

som wordt na ontvangst van de begroting en het financieel verslag gestort 
op het rekeningnummer van stuurgroep speelplein Kaktus. 

- Twee financiële verantwoordelijken dragen de zorg over het correct 
gebruik van de budgetten, en het beheer van de kaart 

- Bij ontbinding van de speelpleinstuurgroep zal het geld op de rekening niet 
gaan naar de leden van de speelpleinstuurgroep maar dit bedrag gaat naar 
de gemeente Zemst. Het geld moet wel gebruikt worden voor de 

speelpleinwerking (in welke vorm deze dan ook wordt georganiseerd).Het 
budget wordt besteed aan 

o  SMOS weekend (vormingsmoment voor  animatoren– de 
animatoren dragen hier zelf een gedeelte voor bij) 

o Animatorenweekend en vormingsmomenten  

o Terugbetaling vervoerskosten  

o materiaal voor moniactiviteiten 

o drank en eten voor vormingsmomenten 

o ontspannende speelpleinactiviteiten voor de animatoren zowel 
tijdens het jaar als tijdens de zomer 

o € 2,00 maaltijd tijdens de zomer 

o een hapje en een drankje voor de maandelijkse 

stuurgroepvergaderingen 

 

 

Verantwoording 
- Jaarlijks in oktober wordt een begroting voor het komende jaar en in 

januari een financieel verslag van het voorbije jaar bezorgd aan de 
jeugdconsulent die deze overhandigd aan de gemeenteontvanger. 
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De periode van de afrekening loopt van januari tot december. Ter inzage 

indien nodig. 
-  

 

Vertegenwoordigingen 

- Een delegatie van de stuurgroep van Speelplein Kaktus vertegenwoordigt 

het speelplein in volgende organen 

 Jeugdraad 

 Provinciale speelpleinvergadering van de Vlaamse Dienst 
Speelpleinwerk (speelpleincafé) 

 Speelplein Kaktus onderhoudt constructieve contacten met 

het jeugdwerk in de gemeente Zemst 

- Onderhoudt de website en/of facebookpagina. 

 

Verzekeringen 

- De leden van de stuurgroep zijn het hele jaar door voor alle activiteiten 

verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid 
door het gemeentebestuur. 

 

 

 

 

Voor de stuurgroep speelplein Kaktus   Voor het gemeentebestuur 

 

 

 

….        Secretaris + burgemeester 

Afgevaardigde stuurgroep        

    

 

 


