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Inleiding.
Wetgeving, aansprakelijkheid, verzekeringen, vergoedingen, vergunningen, belasting; iedere
vrijwilligersorganisatie, dus ook het kindervakantiewerk, kan er vroeg of laat mee te maken krijgen of
heeft vragen over deze en andere onderwerpen. Het antwoord op die vragen is niet altijd eenvoudig te
vinden.
Ook in dit handboek kan niet altijd een pasklare oplossing worden aangeboden, maar door de
beschikbare informatie over diverse onderwerpen te verzamelen op een aantal 'factsheets' is deze voor
de afdelingen snel beschikbaar.
Niet alle behandelde onderwerpen zullen altijd van toepassing zijn op het kindervakantiewerk of voor alle
afdelingen omdat de praktijksituatie niet voor iedereen gelijk is.
In een aantal gevallen zijn de onderwerpen al in een andere publicatie beschreven. In dat geval is dat in
het overzicht van de onderwerpen aangegeven.

Bronnen.
Deze publicatie is samengesteld uit gegevens van diverse bronnen, zoals internetsites van Countour,
Civiq, de belastingdienst, de overheid, Scouting Nederland en diverse andere organisaties voor
vrijwilligers en enkele handboeken voor vrijwilligersorganisaties.

Samenstelling en aanvullingen.
Elk onderwerp zal steeds op een afzonderlijke bijlage worden uitgegeven, zodat bij eventuele wijzigingen
in de regelgeving niet de gehele publicatie moet worden aangepast en deze dus eenvoudiger actueel kan
worden gehouden. Ook het aanvullen of eventueel verwijderen van onderwerpen is dan een stuk
eenvoudiger.

Actualiteit.
Ondanks dat we proberen de 'factsheets' zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er
inmiddels nieuwe regelgeving is afgekondigd. De tekst van de geldende wet- en regelgeving is bepalend.
Aan de verstrekte informatie kunnen dus geen rechten worden ontleend.
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Niet opgenomen.
Een aantal onderwerpen zijn niet opgenomen omdat deze niet of zeer beperkt van toepassing zijn op het
kindervakantiewerk.
(b)
(c)
(f)

onroerende zaak belasting (OZB) en de wet waardering onroerende zaken (WOZ).
milieuregelgeving.
gebruiksvergunningen.
Omdat de afdelingen van het kindervakantiewerk geen eigen ruimten of gebouwen bezitten.

Enkele andere onderwerpen worden uitvoeriger besproken in een andere publicatie en zijn daarom ook
niet hier opgenomen.
(c)
(d)
(f)
(g)

(j)

lokale regelgeving - opgenomen in publicatie 04-04.
bestuurlijke aansprakelijkheid - opgenomen in publicatie 04-05.
verzekering - opgenomen in publicatie 04-05.
evenementenvergunning - opgenomen in publicatie 04-04.
vergunning voor financiële acties - opgenomen in publicatie 04-04.
ontruiming en noodplan - opgenomen in publicatie 04-02.
ongewenst gedrag - opgenomen in publicatie 04-01.
verklaring omtrent het gedrag (VOG) - opgenomen in publicatie 04-01.
persoonsgegevens - opgenomen in publicatie 04-03.
communicatie en PR. - opgenomen in publicatie 02-03.

Bijlagen.
Bij deze publicatie behoren de volgende bijlagen;
a.
a1
a2
b.
b1
b2
b3
c.
c1
c2
d.
d1
e.
e1
f.
f1
g.
g1
g2
g3
h.
h1
i.
i1
i2
i3
i4
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Financiële zaken; algemeen.
onkostenvergoedingen en declaraties.
subsidiemogelijkheden, fondsen en sponsoring.
Financiële zaken; belastingen.
omzetbelasting.
giften bij de aangifte inkomstenbelasting.
toeristenbelasting.
Wetten en regelgeving.
genotsmiddelen.
toegang tot natuurgebieden.
Aansprakelijkheid en verzekering.
zorgverzekering en ziektekosten.
Transport en vervoer.
verkeersregelaar bij evenementen.
Vergunningen.
auteursrechten.
Veiligheid.
e.h.b.o.
het speeltoestellenbesluit.
kampvuur en stoken.
Activiteiten.
kamperen.
Diversen.
buitengewoon verlof.
reisdocumenten.
vakantiespreiding.
(maatschappelijke) stage.
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