
 
 

De zomervakantie komt steeds dichterbij, net als het speelplein!  Voor het 13e jaar op rij vliegen we er 
opnieuw in met een team van enthousiaste animatoren. 
 

Gedurende de maand juli komen kinderen van 3 tot 12 jaar naar het sportpark om een spetterende 
zomer te beleven, en hier kan jij mee voor zorgen. Wil je weten wat je te doen staat? Lees alles dan 
zeer goed door! 
 
 

DATA 

 

SPEELPLEIN KLEUTERDAGEN 

Leeftijdsgroep 6-12j Leeftijdsgroep 3-6j 

1 en 2 juli 2021 19 tot 23 juli 2021 (uitgez. 21 juli 2021) 

5 tot 9 juli 2021  

12 tot 16 juli 2021   

26 tot 30 juli 2021  

 
 

TAKEN 

! Spelen: op een ludieke manier leg je de activiteiten uit en mag je zelf actief deelnemen. 
! Begeleiden: je staat in voor het begeleiden van de activiteiten en eventuele uitstappen 
! Luisteren: je luistert vol enthousiasme naar de verhalen van de kinderen en biedt een luisterend oor 
waar nodig 
! Overleggen: je kan uw creativiteit kwijt in de voorbereidingen en tijdens de vergaderingen 
! Dagindeling: speelplein 
 Aanwezigheid van ± 8.00 uur tot ±17.00 uur 
 Eigen voorbereiding van activiteiten 
 KLEUTERDAGEN 
 Aanwezigheid van ± 8.00 uur tot ±17.00 uur 
 Voorgesteld programma/thema (inhoud nog bespreekbaar) 
 
 

VOORWAARDEN 

SPEELPLEIN 
- Leeftijd: minstens 16 jaar zijn bij de aanvang van je eerste speelpleindag  
- De voorkeur gaat uit naar kandidaten die volledige weken kunnen meedraaien 

 
KLEUTERDAGEN  

- Leeftijd: bij voorkeur minstens 18 jaar zijn 
- Kleuterdagen: de voorkeur gaat uit naar kandidaten die 4 dagen kunnen meedraaien 

 
ALGEMEEN 

- Animatoren worden gekozen op basis van een aantal criteria, dewelke een doorslag kunnen 
geven indien er een teveel aan kandidaten is:  

o inwoner: voorrang aan eigen inwoners 
o attest animator, hoofdanimator of instructeur of andere relevante sociaal-

pedagogische opleiding/studies 
o andere relevante ervaring  
o leeftijd 

 
 
 
 



 

VERGOEDING 

Je wordt ingeschakeld in het statuut van vrijwilliger en ontvangt een vrijwilligersvergoeding op basis 
van onderstaande opsplitsing: 
SPEELPLEIN / KLEUTERDAGEN 

- Animatoren met attest animator, hoofdanimator of instructeur: 30 euro / speelpleindag 
- Animatoren zonder attest: 25 euro / speelpleindag  

 
Ter info: animatoren dewelke in juli als vrijwilliger hebben gestaan, kunnen dit combineren met een 
vakantiejob in augustus / september. 
 
 

INTERESSE? 

Vul het inschrijvingsformulier zo snel mogelijk in en breng het binnen op de jeugddienst vóór 31 maart 
2021. 
 
 

MEER INFORMATIE 

Jeugddienst Hulshout 
Sportpark Joris Verhaegen 
Industriepark 3 
2235 Hulshout 
jeugd@hulshout.be 
T  015 24 26 77 
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