Reglement kampvervoer voor de erkende Aalterse jeugdverenigingen

Gemeenteraadsbesluit van 8 november 2021

Artikel 1: Doel
Het gemeentebestuur wil met de organisatie van kampvervoer erkende Aalterse jeugdverenigingen
logistiek ondersteunen bij de organisatie van hun kamp.
Artikel 2: Doelgroep (en toepassingsgebied)
Enkel de door het gemeentebestuur erkende Aalterse jeugdverenigingen/jeugdbewegingen zoals
bepaald in de codex voor verenigingen artikel 3: Erkenning als Aalterse vereniging, komen in aanmerking
voor het gesubsidieerd kampvervoer.
Artikel 3: Voorwaarden
§1. Het kampvervoer is bestemd om materiaal van en naar de kampplaats te vervoeren en is niet
geschikt als personenvervoer.
§2. Bij de aanvraag wordt het volledige adres en kampplaats toegevoegd.
§3. Er is uitsluitend kampvervoer in de maanden juli en augustus.
§4. De jeugdvereniging/jeugdbeweging voorziet ter plaatse minstens 4 personen die helpen bij het inen uitladen.
§5. Er is enkel vervoer binnen België mogelijk.
Artikel 4: Bedrag
Vervoer van materiaal binnen een straal van 100 km ten opzichte van Aalter is gratis. Boven deze 100
km bedraagt de tussenkomst van de jeugdvereniging/jeugdbeweging 0.20 euro per kilometer. De
betaling gebeurt achteraf via een factuur van het gemeentebestuur.
Artikel 5: Aanvraag
De aanvraag gebeurt op een aanvraagformulier of via het E-loket dat ten laatste op 30 november digitaal
of tegen ontvangstbewijs, gericht wordt aan het college van burgemeester en schepenen, Europalaan
22, Aalter. Het kampvervoer kan geweigerd worden indien jeugdverenigingen hun aanvraag te laat
indienen.
Artikel 6: Andere bepalingen
Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor lichamelijke ongevallen die de afgevaardigden van
de vereniging zouden oplopen tijdens het laden en lossen. De erkende jeugdvereniging is ertoe
gehouden om voor dergelijke risico’s zelf een verzekering af te sluiten voor haar leden.
Artikel 7: Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 september 2021.
Artikel 8: Geldigheidstermijn
Dit reglement is van toepassing tot en met 31 december 2025.
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