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Voorwoord
Wie deze brochure in handen krijgt, voelt meteen dat 
sport in onze gemeente een belangrijke plaats inneemt. 
Je hoeft maar te zien hoe Tervuren op het vlak van 
sportinfrastructuur de laatste jaren is gegroeid en hoe 
ons sportverenigingsleven volop draait: voor jong en oud, 
competitief of recreatief. 
In deze brochure promoten we de SPORTWEKEN, het 
paradepaardje van afdeling vrije tijd Tervuren - Sport. 
Die zijn ondertussen al aan hun 31ste editie toe, en net 
als in het verleden willen we de Sportweken vanuit 
het gemeentebestuur met de nodige ondersteuning 
verderzetten. 
Herman en Miel, onze hoofdmonitoren, hebben weer een 
mooi programma klaargestoomd. Met een breed gamma van klassieke en uitdagende 
sporttakken zullen zij onze jeugd ongetwijfeld stimuleren om ook na de sportweken 
in beweging te blijven. 
We vragen ook je bijzondere aandacht voor ‘sport en creativiteit’, het sportkamp 
voor kinderen met een mentale achterstand. Dit soort kampen is uniek voor de regio 
en Tervuren wil hier ook in de toekomst een voortrekkersrol in blijven spelen. 
Vandaar een extra oproep aan ouders en kinderen om deel te nemen aan deze 
‘sport- en crea week’. Ken je nog kinderen buiten de gemeente? Of klasgenoten van 
jouw kind(eren) die nog niet op de hoogte zijn? Dan kan je hen altijd vertellen over 
dit initiatief; er zijn nog plaatsen vrij. 
Ook sociaal worden er inspanningen gedaan om sport voor iedereen toegankelijk te 
maken: zo blijft het stelsel voor verhoogde tegemoetkoming van toepassing (vraag 
na bij je mutualiteit). Hierdoor kunnen kinderen inschrijven aan de helft van de prijs. 
De kortingen voor het tweede en derde kind blijven uiteraard ook van toepassing. 
En via deze weg wil ik Vrije tijd Tervuren - Sport, de hoofdmonitoren en monitoren 
en alle andere betrokken gemeentediensten hartelijk danken voor de goede 
samenwerking!

Sportieve groeten, 

Christine TINLOT
Schepen voor Sport

PS. Speciaal voor alle kinderen en jongeren die meedoen en van de sportweken een feest  
maken : geniet ervan ! En we willen natuurlijk ook graag horen wat jij van de Sportweken 
vindt! Heb je vragen of suggesties, laat het ons weten via vrijetijd@tervuren.be
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Aandacht!

Beperkt aantal deelnemers!
De sportweken barsten, door hun 
geweldig succes, uit hun voegen! Om 
de kwaliteit en de veiligheid te kunnen 
waarborgen, moeten we ook dit jaar het 
aantal deelnemers beperken tot 300 
per sportweek. Het maximum aantal 
deelnemers bereiken we momenteel 
in de sportweken van juli en de laatste 
week van augustus.
DEELNEMERS SPORT & AVONTUUR 
worden niet bij dit algemene max. 
aantal deelnemers gerekend daar zij 
weinig ter plaatse blijven. Voor hen 
geldt een ander maximum.

Inschrijven en betalen!
In 2019 kan er online ingeschreven 
worden voor alle sportweken (en dit 
vanaf woensdag 06/02).
Meer info bij ‘Inschrijven en betalen’.

Sociale tarieven!
Een korting van 50% op het 
deelnamebedrag per kind wordt 
toegestaan voor wie bij inschrijving in 
aanmerking komt voor het stelsel voor 
verhoogde tegemoetkoming (SVT; 
uitgezonderd voor deelnemers Sport 
en creativiteit omdat hier reeds een 
aangepast tarief wordt gehanteerd).
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De deelnemers worden volgens leeftijd in groepen van ongeveer 14 kinderen 
ingedeeld. Het programma is gevarieerd en aangepast aan elke leeftijdsgroep. 
In groep maken ze kennis met de verschillende sporttakken. Elk uur wordt van 
sporttak gewisseld. 

Wat?

Omnisport
Een sportieve vakantieanimatie waar kinderen kunnen kennismaken met  
basisvaardigheden van gekende en minder gekende sporttakken zoals balsporten, 
toestelturnen, zwemmen, judo, badminton, recreatiesporten, atletiek, muurklimmen, 
speleobox….
Wie? Kinderen geboren in 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012.

Omnisport plus
De deelnemers verdiepen zich in de techniek van bepaalde sporttakken 
zoals balsporten, toestelturnen, zwemmen, judo, badminton, recreatiesporten, 
atletiek, muurklimmen en meerdere sportieve verrassingsactiviteiten. Sommige 
verplaatsingen naar activiteiten zijn met de fiets! Een fiets in goede staat en een 
degelijk fietsslot worden ten stelligste aangeraden. Een fietshelm is verplicht!
Wie? Jongeren geboren in 2006 - 2007.

Sport & Avontuur
Naast de klassieke sporttakken maken de jongeren kennis met een aantal  
avontuurlijke sportdisciplines. Naargelang de periode kiezen de organisatoren 
activiteiten afhankelijk van het thema van de week. Een fiets in goede staat en 
een degelijk fietsslot worden ten stelligste aangeraden. Een fietshelm is verplicht!
Wie? Jongeren geboren in 2003 - 2004 - 2005.

Sport en creativiteit voor kinderen met een mentale beperking
Kinderen van 6 tot 21 jaar uit het type 1 en 2 van het buitengewoon onderwijs 
kunnen niet meedoen met de anderen als zij sporten of spelen. Zij begrijpen de 
opdrachten niet of niet snel genoeg en reageren te traag of helemaal niet. Tijdens 
de sportweken worden kinderen uit het type 1 en 2 in groepjes van 5 tot 7 kinderen 
speciaal begeleid in ontwikkelingsgericht bewegen, sport, spel, crea-activiteiten, 
video en dans, paardrijden en bewegen op een luchtkussen,… dit alles helemaal 
op hun niveau.
Aarzel niet om contact op te nemen met afdeling vrije tijd - evenementen via 
evenementen@tervuren.be of via 02 766 52 03.
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Uurregeling + opvang
•  De sportactiviteiten vinden dagelijks 

plaats van 9 tot 16 uur. Hou hier 
rekening mee als je jouw kinderen 
brengt of haalt.

•  Er is opvang van 8 tot 9 uur en van 
16 tot 17 uur stipt, uitsluitend in de 
sportzaal. Vóór 8 uur en na 17 uur 
dragen de organisatoren geen enkele 
verantwoordelijkheid. Kleedkamers 
zijn niet beschikbaar tijdens 
opvanguren.

• Deelnemers van Sport & Avontuur 
krijgen een gedetailleerd sport-
programma ongeveer één week voor 
de sportweek thuis gestuurd. De uren 
wijken soms af van het normale (9 tot 
16 uur).

Begeleiding
Ervaren en gediplomeerde monitoren 
staan klaar voor de begeleiding van 
alle sportactiviteiten.

Lunch
De kinderen brengen elke dag hun 
lunchpakket mee. De organisatoren 
zorgen voor één gratis drankje per dag.

Sportkledij
Gemakkelijke sportkledij en sport-
schoenen zijn verplicht. 

Algemene info

Wat meebrengen
•  Breng zeker op de 1e dag je 

zwemgerief mee. Kijk daarna elke 
dag naar het programma om te zien 
wat je de volgende dag extra moet 
meebrengen.

• Denk aan regenkledij en bij warm weer 
ook aan extra drank, pet, zonnecrème.

• Na 1 uur sporten wordt er steeds 
een 5-tal minuten gepauzeerd. De 
kinderen kunnen dan iets drinken of 
eten dat ze zelf hebben meegebracht.

• Zorg ervoor dat overal je naam in 
staat. Kostbare spullen laat je beter 
thuis (smartphone, iPod, …).

• Uit veiligheidsoverwegingen wordt 
het dragen van een fietshelm tijdens 
de verplaatsingen met de fiets 
verplicht. Een fietsslot wordt ten 
stelligste aangeraden.

Enkele afspraken
• Anderstaligen zijn welkom maar 

een elementaire kennis van het 
Nederlands is vereist.

• De indeling in leeftijdsgroepen maakt 
een goede begeleiding mogelijk.

• Kinderen die zich niet houden aan de 
afspraken lopen het risico uitgesloten 
te worden (zonder terugbetaling).

• Tijdens de sportweken kunnen de 
verantwoordelijken tussen 8 en 17 uur 
bereikt worden op 02 767 15 31.
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Omnisport Omnisport 
plus

Sport & 
avontuur

Sport & 
avontuur 
D-week

Sport & 
creativiteit*

Deelnamebedrag
TERVURENAARS € 65 € 75 € 120 € 150

€ 65
Deelnamebedrag 
NIET-TERVURENAARS € 80 € 90 € 135 € 165

Kind geboren in
2012 - 
2008

2007-
2006

2005-
2003

2005-
2003

2012-
1998

8-12 april A1 A2 A3
1-5 juli B1 B2 B3
29 juli - 2 augustus C1 C2 C3 C4
19-23 augustus D1 D2 D3

(*) voor kinderen met een mentale beperking 

Aanbod 2019

Waar?
Elke dag is het onthaal en het terug 
ophalen van de deelnemers in   
De Steenberg:   
Spechtenlaan 8  
3080 Moorsel - Tervuren   
Tel: 02 767 15 31
De activiteiten vinden plaats op 
verschillende locaties in en soms 
buiten Tervuren.
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Vooraf inschrijven en betalen is 
noodzakelijk en kan alleen op 
onderstaande manier!
Vanaf 6 februari 2019 kan er online 
ingeschreven worden en dit voor alle 
sportweken.

UITERSTE 
INSCHRIJVINGSDATUM!
Wie inschrijft na een bepaalde datum, 
betaalt een meerprijs van 50% 
(uitgezonderd voor personen die in 
aanmerking komen voor het stelsel 
verhoogde tegemoetkoming (SVT)):
• Voor de sportweken A (april):   

na 19 maart 2019
• Voor de sportweken B (juli):   

na 11 juni 2019
• Voor de sportweken C en D (augustus): 

na 9 juli 2019

Inschrijven en betalen?

Online Inschrijving  
Tervuurse Sportweken

Registreren
Registreren is jou en je kinderen kenbaar 
maken. Je hoeft slechts eenmaal te 
registreren en dit doe je best voor de 
online inschrijvingen starten. Als je 
geregistreerd bent, kan je inschrijven 
voor alle Tervuurse sportweken.
Om te registreren en in te schrijven ga 
je naar reservaties.tervuren.be. Volg dan 
de instructies op het scherm. Op de 
bevestigingsmail staat er een link om 
de registratie te vervolledigen. Na de 
registratie kan je je inschrijven voor alle 
Tervuurse sportweken.

Hoe online inschrijven?
Eenmaal je geregistreerd bent, kan 
je vanaf 6 februari 2019 om 9 uur ’s 
morgens je voor de verschillende 
sportweken inschrijven. Je klikt hiervoor  
op de sportweek naar keuze en volgt 
de instructies op. Check regelmatig 
online het aanbod! Wijzigingen zijn 
steeds mogelijk (bv. aanpassing van 
aantallen,…).

Problemen bij registratie of online 
inschrijven?
Kom dan langs aan de balie van 
het vrijetijdscentrum (Markt 7B) of 
contacteer ons via inschrijvingen@
tervuren.be (02 766 52 03). 

Belangrijk
Door de inschrijving verbindt men 
zich ertoe kennis te nemen van de 
voorwaarden en informatie.
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Korting
Vanaf het tweede kind van het gezin is er € 10 korting per kind, per week in dezelfde 
sportweek. Het eerste kind betaalt de volledige prijs! Een korting van 50% per 
kind wordt toegestaan voor wie in aanmerking komt voor het stelsel verhoogde 
tegemoetkoming (SVT) (uitgezonderd voor deelnemers Sport en creativiteit 
omdat hier reeds een aangepast tarief wordt gehanteerd).

Terugbetaling deelnamebedrag
Neem contact met uw ziekenfonds of werkgever, vaak voorzien zij een 
tegemoetkoming in de kosten van het deelnamebedrag.

Annulering
Kan je kind toch niet deelnemen (ziek, gekwetst, …), laat het ons dan zo vlug mogelijk 
weten. Bij annulering kan het inschrijvingsgeld onder bepaalde voorwaarden 
worden terugbetaald, steeds na aftrek van 15% van het betaalde bedrag:
•  bij annulering wegens niet-medische redenen op voorwaarde dat je minstens 14 

dagen vóór aanvang van de sportweek schriftelijk afzegt (postdatum);
• bij annulering binnen de 14 dagen vóór de start van de sportweek kan geen 

terugbetaling worden gedaan tenzij de annulering gebeurt om medische redenen 
(ziekte, kwetsuur) en een doktersattest kan voorgelegd worden.

• Ongeacht de reden geeft het onderbreken van een sportweek geen recht op 
terugbetaling.
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Verzekering
De deelnemers zijn verzekerd tegen burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke 
ongevallen t.g.v. activiteiten die op het programma voorkomen. Ook ongevallen 
op weg van en naar de activiteit zijn verzekerd (ISB sportverzekering via Ethias). 
Kledij, brillen, horloges, gsm’s e.d. … zijn niet verzekerd, verlies of diefstal evenmin.
Wat te doen bij een ongeval: vraag aan de hoofdmonitoren een formulier ‘aangifte 
van ongeval’ en laat door hen deel A invullen. Zij informeren je dan verder over de 
te volgen procedure (invullen van geneeskundig getuigschrift e.d. …).

Fiscaal attest
Voor deelnemers tot 12 jaar reikt Vrije tijd Tervuren een fiscaal attest uit. Het 
maximaal aftrekbare bedrag voor kinderopvang is begrensd tot € 11,20 per dag 
per kind. Begin 2020 kan je het fiscaal attest via het online inschrijvingsprogramma 
downloaden.

Verantwoordelijken sportweken
• Christine Tinlot, Schepen voor Sport - hoofdverantwoordelijke sportweken
• Dieter Vanoverloop, afdeling vrije tijd Tervuren - Sport
• Herman Van Bochaute, hoofdmonitor  

0495 99 77 13   
hermanvanbochaute@hotmail.com

• Miel De Greef, hoofdmonitor  
02 782 09 26  
miel.degreef@telenet.be
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Sport & Avontuur  
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Themaweken Sport & Avontuur  

Voorlopig programma themaweken
Vanaf vorig jaar werd Sport & Avontuur in een nieuw kleedje gestoken!
Zo heeft elke sportweek een thema waar de meeste sporten van die week mee te 
maken hebben, aangevuld met de meer klassieke sporten van Sport & Avontuur.
Vanwege de nieuwe en duurdere activiteiten is de prijs van deze themaweken licht 
gestegen. 

Hieronder meer informatie:

Week Data Thema Mogelijke sporten

A-Sportweek 8 - 12 april Wintersportweek IJsschaatsen, skiën, 
snowboarden 

B-Sportweek 1 - 5 juli Sport & Avontuur 
“Classic”

Fitness, squash, klimmen, 
hoogtouwenparcours

C-Sportweek 29 juli -  
2 augustus Watersportweek

Afvaart van de Lesse 
met kayak, vlottentocht, 
zwemmen, waterpolo, 
windsurfen

D-Sportweek 19 - 23 
augustus

Sportweek met 
avonturen-
tweedaagse

Tijdens de sportweek 
wordt er een avonturen-
tweedaagse georganiseerd 
in The Outsider in Aalst 
met overnachting en 
sporten zoals Arrow Tag, 
schouwklimmen, Highland 
Games en paddleboarden.



INFO
Afdeling vrije tijd Tervuren - Sport 
Markt 7B - 3080 Tervuren 
02 766 52 03


