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Algemene voorwaarden R.O.T. – Zomerkamp  

1. Algemeen 
1.1. Stichting R.O.T. – zomerkamp (hierna: de Organisatie) organiseert jaarlijks in de 

zomervakantie een kampweek met christelijke grondslag voor kinderen uit de omgeving 
van Rockanje, Oostvoorne en Tinte van het reguliere basisonderwijs van groep 4 t/m 
groep 8 (leeftijd 8 tot 12 jaar).  

1.2. Het doel van dit kamp is om de deelnemende kinderen zorgeloos te laten genieten van 
een geweldige week vakantie, waarbij gezelligheid, saamhorigheid en respect voor elkaar 
voorop staan.  

1.3. De Organisatie wordt beheerd door een bestuur, bestaande uit minimaal 4 personen, 
waarvan minimaal twee personen aanwezig zijn tijdens de kampweek.  

1.4. Het Dagelijks Bestuur van de Organisatie bestaat uit “de Hoofdleiding”, dat zijn minimaal 2 
personen.  

1.5. Definities 
1.5.1. Het zomerkamp: het R.O.T. – zomerkamp welke jaarlijks wordt georganiseerd in de 

zomervakantie.  
1.5.2. De Organisatie: Stichting R.O.T. – zomerkamp, welke is ingeschreven bij de KvK 

(nummer: 24332227) beheert door het Bestuur. Het uitvoeren van de taken van de 
Organisatie is weggelegd bij de Hoofdleiding en leiding.  

1.5.3. Het Bestuur: het bestuur van Stichting R.O.T. – zomerkamp, inhoudend: minimaal 4 
personen welke uit naam van Stichting R.O.T. - zomerkamp beslissingsbevoegd 
zijn. Hiervan zijn minimaal twee personen aanwezig tijdens het zomerkamp. 

1.5.4. De Hoofdleiding: minimaal twee personen die zijn belast met het dagelijks bestuur 
van de Organisatie en welke het aanspreekpunt zijn voor de ouders en leiding 
tijdens en in voorbereiding van het zomerkamp.   

1.5.5. De leiding: alle vrijwilligers welke meegaan op het zomerkamp. 
1.5.6. De deelnemer: het kind dat is ingeschreven voor het zomerkamp.  

 
2. Organisatie 
2.1. Het bestuur, de Hoofdleiding en de leiding bestaan uit vrijwilligers, geen beroepskrachten. 
2.2. Er gaan ten minste 1 bevoegd EHBO’er en 1 bevoegd bedrijfshulpverlener (BHV’er) mee 

op kamp. Noodzakelijke hulpverlening wordt direct geboden door de EHBO’ers. Indien 
nodig wordt er zo spoedig mogelijk een arts geraadpleegd en/of wordt er contact met de 
ouders/verzorgers opgenomen. 

2.3. Contact gegevens zijn te vinden op www.rotkamp.nl, het algemene email adres is: 
info@rotkamp.nl  

2.4. Het aanstellingsbeleid van de Organisatie bestaat uit de volgende onderdelen: 
2.4.1. De nieuwe leiding dient ten minste 18 jaar oud te zijn. In voorkomende gevallen kan 

van deze regel worden afgeweken, mits de Hoofdleiding de leiding-kandidaat 
geschikt acht. 

2.4.2. De nieuwe leiding dient een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. De 
VOG wordt beoordeeld door de Hoofdleiding en zo nodig door het Bestuur.  

2.4.3. De nieuwe leiding is een bekende van minimaal twee van de huidige leiding 
2.4.4. De nieuwe leiding dient in een persoonlijk gesprek met de Hoofdleiding kenbaar te 

maken waarom hij of zij geschikt is om mee te gaan. 
2.4.5. De nieuwe leiding heeft affiniteit met de doelgroep en doelactiviteiten.  

2.5. De Hoofdleiding beslist uiteindelijk over het wel of niet aanstellen van een nieuwe leiding. 
Hierbij kunnen de huidige leiding en het Bestuur worden geraadpleegd.  
 

2.6. De Organisatie beschikt over een of meerdere vertrouwensperso(o)n(en). De 
vertrouwenspersoon zijn de thuisblijvende bestuursleden. Deze personen zijn gedurende 
de hele week bereikbaar voor leiding én ouders van deelnemers.  
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3. Aanmelding  
3.1. Aanmelden kan alleen via het inschrijfformulier op de website www.rotkamp.nl  
3.2. Het is van groot belang dat op het aanmeldingsformulier bijzonderheden van de 

deelnemer worden aangegeven zodat de Organisatie hier rekening mee kan houden. 
3.3. Mocht er na de inschrijving, een situatie veranderen of heeft u toevoegingen of zou u 

extra uitleg willen geven, dan is de Hoofdleiding bereikbaar via de contactgegevens zoals 
vermeld op de website.  

3.4. Aanmelding geschiedt op volgorde van inschrijving. Hierbij geldt ‘wie het eerst komt, die 
het eerst maalt.’  

3.5. Door het invullen en inzenden van het webformulier op de website www.rotkamp.nl  door 
een wettelijke vertegenwoordiger komt een overeenkomst met Stichting R.O.T. – 
zomerkamp tot stand tussen Stichting R.O.T. – zomerkamp en de wettelijke 
vertegenwoordiger. De ontvangst van het ingediende webformulier wordt door Stichting 
R.O.T. – zomerkamp bevestigd met een boekingsbevestiging. 
 

4. Betaling  
4.1. Het volledige inschrijfgeld is vastgesteld op €175.  
4.2. Het Bestuur behoudt zich het recht om het inschrijfgeld jaarlijks te wijzigen.  
4.3. Na het invullen van het volledige inschrijfformulier op de website, dient direct een 

aanbetaling van €25 te worden gedaan, via IDEAL.  
4.4. Het resterende inschrijfgeld (€150) dient uiterlijk 1 juni te zijn overgemaakt op de 

bankrekening van Stichting R.O.T. – zomerkamp [NL32 RABO 0355 7075 00]. 
4.5. Niet tijdige betaling geeft het Bestuur het recht om de overeenkomst te ontbinden en de 

annuleringskosten in rekening te brengen zoals in deze voorwaarden bepaald. 
 

5. Annulering en restitutie 
5.1. Annulering door ouders 

5.1.1. Elke annulering is spijtig. De Organisatie doet haar uiterste best om zo veel mogelijk 
kinderen mee te nemen op kamp, helaas komt het ook voor dat kinderen 
teleurgesteld moeten worden omdat het kamp vol zit. Wanneer een inschrijving 
wordt geannuleerd heeft dit verschillende gevolgen. Bijvoorbeeld: wanneer de 
inschrijving van een deelnemer wordt geannuleerd had de Organisatie een ander 
kind niet teleur hoeven stellen, het is immers begrijpelijk wanneer het kind op de 
wachtlijst al alternatieve afspraken heeft gemaakt. Dit had voorkomen kunnen 
worden. De Organisatie wil via deze weg de ouders/verzorgers van het kind hiervan 
bewust maken.   

5.1.2. Elke annulering, omwille van welke reden ook, dient schriftelijk te gebeuren door 
middel van een email aan: hoofdleiding@rotkamp.nl 

5.1.3. Het niet betalen van het inschrijvingsgeld en/of deelnamebedrag geldt niet als 
annulering.  

5.2. Annuleringskosten 
5.2.1. Bij annulering tot en met de 14de dag na de inschrijving en aanbetaling, worden er 

geen annuleringskosten in rekening gebracht. De aanbetaling zal in dit geval ook 
worden teruggestort op uw rekening.  

5.2.2. 14 dagen na de inschrijving en aanbetaling is de inschrijving definitief en wordt bij 
annulering de aanbetaling niet terug gestort.  

5.2.3. Bij annulering na 1 mei wordt € 50,- annuleringskosten in rekening gebracht.  
5.2.4. Bij annulering na 1 juni zal het volledig deelname bedrag verschuldigd blijven aan de 

Organisatie, wanneer het bedrag op deze datum nog niet is voldaan, dient dit alsnog 
te worden voldaan.  

5.3. Uitzonderingen 
5.3.1. Indien er sprake is van een uitzonderingsgeval, zoals vermeld in art. 5.3.3. dient 

altijd contact op te worden genomen met de Hoofdleiding om een regeling te treffen.  
5.3.2. De deelnemer die niet opdaagt bij het vertrek, geen annuleringsverzoek heeft 

ingediend en zich ook niet kan beroepen op de hierna opgesomde uitzonderingen, 
moet de volledige deelnameprijs betalen. 

5.3.3. Onder uitzonderingen wordt verstaan: 
- De deelnemer is opgenomen in het ziekenhuis (kort voor de afreis met 

minimum 1 overnachting) waardoor deelname aan het zomerkamp  
onmogelijk is  
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- De deelnemer te maken heeft (gehad) met een sterfgeval of andere 
ingrijpende gebeurtenis in de nabije omgeving.  

5.4. Annulering door R.O.T. – zomerkamp.  
5.4.1. Het Bestuur behoudt zich het recht voor om een kamp af te lassen in geval van 

overmacht.  
 

6. Deelname  
6.1. Deelnemers worden verwacht de gehele duur van het zomerkamp aanwezig te zijn, 

gedeeltelijke deelname is niet mogelijk. In voorkomende gevallen kan door het Bestuur 
van deze regel worden afgeweken. Dit is te allen tijde ter beoordeling van het Bestuur. 

6.2. Deelnemers die gedrag vertonen dat als ongewenst wordt ervaren, worden hierop 
aangesproken. Indien nodig wordt contact met de ouders/verzorgers opgenomen. Het 
Bestuur heeft te allen tijde het recht een kind naar huis te sturen bij ongewenst gedrag of 
het niet functioneren binnen de groep. In dergelijke gevallen zal het inschrijfgeld niet 
worden gerestitueerd. 

6.3. De groepen tijdens het zomerkamp worden met zorg samengesteld en hierin kan niet 
worden geruild. In voorkomende gevallen kan door de Organisatie van deze regel worden 
afgeweken. Dit is te allen tijde ter beoordeling van de Organisatie. 

6.4. Deelnemers en hun ouders/verzorgers dienen zich te houden aan de regels die zijn 
opgenomen in het kampboekje. Dit kampboekje wordt voor aanvang van het kamp aan de 
deelnemers toegestuurd en worden op het kamp nogmaals uitgelegd.  
 

7. Verzekering en aansprakelijkheid 
7.1. De deelnemers zijn primair verzekerd via de eigen aansprakelijkheidsverzekering.  
7.2. De Organisatie is niet hoofdelijk aansprakelijk voor enigerlei geleden schade welke is 

ontstaan gedurende het zomerkamp. Wanneer een beroep kan worden gedaan op de 
wettelijke aansprakelijkheid van de Organisatie, is deze aansprakelijkheid, in alle 
gevallen, beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd onder de WA-verzekering van de 
Organisatie volgens de daarin geldende polisvoorwaarden. 

7.3. De Organisatie gaat er vanuit dat u als ouder/verzorgers een zorgverzekering heeft 
afgesloten, dit is wettelijk verplicht. Kinderen tot 18 jaar, vallen onder de zorgverzekering 
van een van de ouders/verzorgers en zijn derhalve verzekerd voor medische kosten.  

7.4. De Organisatie is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van enige bezit 
van de deelnemer noch voor schade veroorzaakt door een deelnemer aan een andere 
deelnemer. 

7.5. De Organisatie is niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door eigen toedoen van 
een deelnemer (inhoudend: ongelukken en moedwillig) 

7.6. De ouders/verzorgers van de deelnemer zijn aansprakelijk voor alle schade die de 
Organisatie lijdt door het toedoen van een deelnemer. 

 
8. Privacy  
8.1 De Organisatie hecht groot belang aan de bescherming van privacy en de veiligheid van 

persoonsgegevens. Wij zullen persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming 
met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige 
toepasselijke wet- en regelgeving. 

8.2 De gegevens zoals ingevuld op het inschrijfformulier dienen uitsluitend voor administratieve 
doeleinden. De gegevens zullen niet met derden worden gedeeld.   

8.3 Door deelname aan het zomerkamp geeft u toestemming om gemaakte foto's en/of video's te 
publiceren op de website, social media-pagina's en op promotiemateriaal. 

 
9 Overige bepalingen  

9.1  In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden geen sluitende oplossing bieden voor 
een gerezen probleem of vraag zal het Bestuur een besluit nemen naar de dan geldende 
maatstaven en met de op dat moment aanwezige kennis. Dit besluit is bindend voor alle 
betrokkenen. 

9.2 Het Bestuur behoudt zich het recht voor een inschrijving te weigeren. 
9.3 Op deze voorwaarden en de overeenkomst die door het invullen en inzenden van het 

webformulier tot stand komt is Nederlands recht van toepassing.  
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