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SPORTIEVE
IN HASSELT

VAKANTIES

Met de vakantie voor de deur heb je een
heleboel tijd om allerlei leuke dingen te doen in
Hasselt. Waarom kies je er niet eens voor om je
in te schrijven voor een tof sportkamp?
In deze brochure vind je vast en zeker jouw
favoriete sport terug of kan je kennismaken met
een nieuwe sportieve uitdaging. Hasselt is een
sportieve stad waar jij deel van kan uitmaken.
Het enige dat je moet doen is tijdig inschrijven,
de vzw sportpromotie zorgt voor de rest.
Ik wens je alvast een heel sportieve vakantie toe!

Habib El Ouakili
Schepen van sport

Nadja Vananroye
Burgemeester

ADRESSEN
Man ege “ Woute r s ho f”

S po rthal GM S Ku ri ngen

Tenni sclu b Excelsi or

Spor t c e n t r u m Kie wit

S po rthal Rap erti ngen

Schaatsbaan

Spor t h al Ku ns thuma nio r a
(PI KOH )

S po rthal Ru nkst

Sp orthal Stevoort

Stevoortse Kiezel 100
3511 Hasselt
Tulpinstraat 42
3500 Hasselt

Gouverneur Verwilghensingel 3
3500 Hasselt

Van Groesbeekstraat 21
3511 Hasselt
Bieststraat 40
3500 Hasselt

Djef Swennenstraat 17
3500 Hasselt

Oude Kuringerbaan 125
3500 Hasselt
Gouverneur Verwilghensingel 13
3500 Hasselt
Hasseltse Dreef 115
3512 Hasselt

S te deli j k Zw em bad Kap erm olen
Koning Boudewijnlaan 22
3500 Hasselt

Sportpromotie Hasselt
Administratief centrum
P/a groenplein 1
3500 Hasselt
011 23 94 50
sportpromotie@hasselt.be
www.sporthasselt.be

f sportdienstHasselt
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HOE INSCHRIJVEN EN BETALEN ?
HAS S EL AREN :
•
•

Online van zaterdag 07/10/2017, 9.00 uur tot maandag 09/10/2017, 7.30 uur
Telefonisch vanaf maandag 09/10/2017, 8.00 uur

I EDEREEN:
•
•

Online vanaf maandag 09/10/2017, 17.00 uur
Telefonisch vanaf dinsdag 10/10/2017, 8.00 uur

Er zullen 2 startdata gehanteerd worden vanaf wanneer je
kan inschrijven.
De eerste inschrijving is voor de Hasselaren (volgens domicilie) en de tweede is voor allen. Deze data vind je hierboven terug alsook op de website en in de Hasselaar. Je kan
pas inschrijven vanaf de vooropgestelde inschrijvingsdata.

Om de telefonische inschrijvingen vlotter te laten verlopen
verzoeken we je de basisgegevens van elk kind dat je wenst
in te schrijven binnen handbereik te hebben op moment
van inschrijving (naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer). Let vooral op de juiste schrijfwijze.

Regis treren

V e r e ist e g e g e v e n s:

ONLINE: SPORTHASSELT.BE
Voor je het winkelmandje op de website kan vullen, moet je
een eenmalige registratieprocedure doorlopen.
Dit kan je best op voorhand doen om tijd te winnen tijdens
de inschrijvingsperiode.
Registreren kan via de ‘Registreer via e-ID’ of de ‘Registreer
hier’ knoppen op de ‘home pagina’ (welkom pagina).
De registratie verloopt in verschillende stappen:

stap 1
Maak een account aan voor deze toepassing. Let op, geef
hiervoor de gegevens van de ouder op.

stap 2
Na het doorlopen van de registratieprocedure ontvang je
een activatiemail op je e-mailadres. Je kan je account activeren door op de link in de mail te klikken.

stap 3
Vervolgens kan je inloggen op je account en jouw gezinsleden toevoegen.
Lukt dit niet? De medewerkers van de afdeling sport helpen je graag verder.
Vereiste gegevens om de registratie vlot te kunnen
laten verlopen:
•
rijksregisternummer van jezelf
•
adresgegevens (domicilie)
•
telefoonnummer(s)
Na het doorklikken op de activatiemail kan je terug inloggen en kan je starten met het toevoegen van de andere
gezinsleden.

•
•

rijksregisternummer, naam en voornaam van elk toe te
voegen gezinslid
adresgegevens van elk gezinslid indien dit afwijkt van
het reeds ingegeven adres (domicilie)

R e se rv e r e n
Je klikt op het kamp van je keuze, duidt het (de) deelnemende kind(eren) aan en voegt de inschrijving toe aan je
winkelmandje. Eens alle kampen in je winkelmandje, betaal
je onmiddellijk online. Je inschrijving is pas definitief na
betaling! Bij foutieve adresgegevens wordt de reservatie
geschrapt. Wanneer het websysteem een sportkamp als
‘volzet’ bestempelt, probeer het dan iets later opnieuw.
Wie weet wipte iemand het door jou begeerde sportkamp
in extremis uit zijn winkelmandje.
Opgelet: de inhoud van het winkelmandje wordt gedurende 20 min. bewaard. Voor elk kamp zijn er maandag
09/10/2017 nog enkele plaatsen telefonisch beschikbaar.

TELEFONISCH: 011 23 94 50
Als de lijnen bezet zijn, is het mogelijk dat je doorgeschakeld wordt naar het antwoordapparaat van de gemeente.
Hier vertelt men je dat de burelen pas geopend zijn vanaf
9.00 uur. Gelieve hier geen rekening mee te houden en
opnieuw te proberen.
Vereiste gegevens om de inschrijving vlot te kunnen
laten verlopen:
•
code van de sportkampen
•
naam & voornaam van de kinderen die je wenst in te
schrijven
•
geboortedatum van ieder kind
•
adresgegevens van de kinderen (domicilie)
•
telefoonnummer(s)
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BETALEN

ALGEMENE WEETJES

Na online ins c h r i jv i n g

K L E D IJ E N SC H OE N E N

Het overzicht van je inschrijving vind je terug in je account
onder ‘mijn gegevens’ op de website www.sporthasselt.
be. Je dient te betalen voor de uiterste betaaldatum, zoals
vermeld op het overzicht. Vergeet niet de gestructureerde
mededeling bij betaling mee te geven.

Na tel efonis c h i n s c h r i j v e n
Je ontvangt een overzicht van je inschrijving per post.
Hierop vind je de betalingsmodaliteiten. Je dient te betalen voor de uiterste betaaldatum, zoals vermeld op het
overzicht. Vergeet niet de gestructureerde mededeling bij
betaling mee te geven.

REKENINGNUMM E R :
B E1 2 7 3 7 0 4 0 5 5 0 9 9 2
De vzw sportpromotie behoudt zich het recht om een inschrijving te annuleren bij uitstel van betaling (7 dagen).
Je wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

OPVANG
Opvang wordt voorzien bij alle sportkampen die in Kiewit
plaatsvinden. Zie [*] in de opsomming van de sportkampen. Hier worden onder begeleiding een aantal activiteiten aangeboden zoals sjoelen, knutselen, tekenen, lezen,
gezelschapsspelen, ... De kinderen mogen zelf kiezen uit dit
gevarieerd aanbod.
Uren van de opvang:
•
•

Vanaf 07.45 uur tot 17.15 uur (gelieve deze uren te
respecteren).
Van 7.45 tot 10.00 uur en van 15.45 tot 17.15 uur bevinden de kinderen zich in de sporthal.

Gelieve uw kind(eren) tijdens deze uren af te zetten en op te
halen in de sporthal.
Prijs opvang:
€ 20,00 voor opvang tijdens een sportkamp van 5 dagen.
€ 16,00 voor opvang tijdens een sportkamp van 4 dagen.
€ 12,00 voor opvang tijdens een sportkamp van 3 dagen.
De prijs is steeds te betalen voor de ganse week.
Er kan niet per dag betaald worden. De afdeling sport
behoudt zich het recht om de opvang te annuleren, bij te
weinig inschrijvingen.
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•

•

Voorzie aangepaste, sportieve kledij (een rokje, kleedje
of jeansbroek sport niet zo makkelijk) en sportieve
schoenen (geen sandalen in de zomer of winterlaarzen
in de winter!). Sommige kampen gaan volledig buiten
door. Pas je kledij aan de weersomstandigheden aan.
Regenjas of zonnecrème en een petje zijn soms geen
overbodige luxe!
Buitensportkampen: voorzie zonnecrème, muggenmelk
en controleer de kids regelmatig op teken!

E T E N E N D R IN K E N
•
•
•

Bij alle kampen wordt er na 1 uur sporten steeds een
5-tal minuten gepauzeerd. Gelieve de kinderen een
drankje en iets gezond om te eten mee te geven.
Iedereen voorziet een eigen lunchpakket voor de middagpauze. Het is niet de bedoeling dat de kids eten
gaan kopen voor onder de middag.
Neem voldoende drank mee! Zeker bij warm weer.

KLEUTERS
Deelnemende kleuters moeten zindelijk zijn. Breng een
reservebroek en –onderbroek mee voor eventuele
ongelukjes.

ALGEMEEN
•
•
•
•

Voor het brengen en het halen van de kinderen: gelieve
je te houden aan de begin- en einduren van de sportkampen.
De afdeling sport behoudt zich het recht om een sportkamp te annuleren, bij te weinig inschrijvingen.
De foto’s die tijdens de sportkampen genomen worden, mag de vzw Sportpromotie in hun brochures e.a.
vrij publiceren.
De hierna opgesomde kampen staan per leeftijdscategorie alfabetisch gerangschikt.

ANNULEREN
Afzeggen kan enkel per e-mail (ook bij ziekte):
sportpromotie@hasselt.be.
De e-maildatum en het uur tellen als annulatiemoment voor
de rest van het sportkamp.
Bij annulatie van een volledig sportkamp wordt er € 5,00
administratiekost aangerekend. De resterende dagen worden terugbetaald, verminderd door deze administratiekost.
Bij ziekte moet het doktersattest in de loop van die week
aan onze dienst worden bezorgd.
De resterende dagen worden terugbetaald met vermindering van € 2,50 administratiekosten. Dit kan enkel wanneer
het volledige sportkamp wordt geannuleerd.

ALLERHEILIGEN
3 0 o kt o b e r te m 3 nove mb e r (u i tge zo nd e r d 1 nov e mbe r )

C ODE KAMP
		

UUR

PLAATS

PRIJS LEEFTIJD

13:30-15:30
09:00-12:00

Rapertingen
TC Excelsior

€ 20,00
€ 40,00

2012-2014
2011-2014

09:00-12:00

Zwembad

€ 28,00

2011-2013

Kiewit

€ 40,00

2006-2011

Runkst

€ 52,00

2001-2010

Kunsthumaniora PIKOH (brengen) &
zwembad (ophalen)
Kunsthumaniora PIKOH
Kunsthumaniora PIKOH
GMS Kuringen

€ 40,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 40,00

2005-2009
2009-2011
2006-2008
2004-2011

Woutershof

€ 88,00

2003-2011

KLEUTERS
17/S300 kleuterkriebels & balspelen
17/S301 tennis & multimove
TC Excelsior
17/S302 zwemmen & multimove & crea

KIDS
•

•

17/S303 capoeira
10:00-15:30
Mundo Capoeira
17/S304 circus
10:00-15:30
Balancirk
17/S305 cyclobal & zwemmen
08:30-14:30
Het Zwarte Goud		
17/S306 dans & crea
08:30-14:30
17/S307 dans & crea
08:30-14:30
17/S308 inline skate
10:00-15:30
Spin It
17/S309 paardrijden
10:00-15:30
Woutershof
17/S310 schaatsen & sportmix
08:30-14:30
			
17/S311 schaatsen & zwemmen
08:30-14:30
			
17/S312 slagspelen en sportmix
10:00-15:30
17/S313 tennis (groen-geel) & zaalvoetbal
10:00-15:30
TC Tenkie
17/S314 tennis (rood-oranje) & zaalvoetbal
10:00-15:30
TC Tenkie
17/S315 turnen & trampoline & airtrack 10:00-15:30

schaatsbaan (brengen) &
kunsthumaniora PIKOH (ophalen)
schaatsbaan (brengen) &
zwembad (ophalen)
Stevoort
Kiewit

€ 40,00

2003-2011

€ 40,00
€ 40,00
€ 52,00

2003-2011
2006-2011
2005-2007

Kiewit

€ 52,00

2008-2011

Runkst

€ 40,00

2004-2011

TEENS
•

•

17/S304 circus
10:00-15:30 Runkst
Balancirk
17/S305 cyclobal & zwemmen
08:30-14:30 Kunsthumaniora PIKOH (brengen) &
Het Zwarte Goud		
zwembad (ophalen)
17/S308 inline skate
10:00-15:30 GMS Kuringen
Spin It
17/S309 paardrijden
10:00-15:30 Woutershof
Woutershof
17/S310 schaatsen & sportmix
08:30-14:30 schaatsbaan (brengen) &
			
kunsthumaniora PIKOH (ophalen)
17/S311 schaatsen & zwemmen
08:30-14:30 schaatsbaan (brengen) &
			
zwembad (ophalen)
17/S313 tennis (groen-geel) & zaalvoetbal
10:00-15:30 Kiewit
TC Tenkie
17/S315 turnen & trampoline & airtrack 10:00-15:30 Runkst

•

OPVANG / Rap op Stap Korting

€ 52,00 2001-2010
€ 40,00 2005-2009
€ 40,00 2004-2011
€ 88,00 2003-2011

€ 40,00 2003-2011
€ 40,00 2003-2011
€ 52,00 2005-2007
€ 40,00 2004-2011
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KERST
27 t e m 2 9 de c e mb e r

CODE KAMP

UUR

PLAATS

PRIJS LEEFTIJD

17/S316 kleuterkriebels

13:30-15:30

Rapertingen

€ 15,00

2012-2014

17/S317 tennis & multimove
TC Excelsior
17/S318 zwemmen & multimove & crea

09:00-12:00

TC Excelsior

€ 30,00

2011-2014

09:00-12:00

Zwembad

€ 21,00

2011-2013

Kiewit

€ 30,00 2006-2012

Runkst

€ 30,00 2006-2011

KLEUTERS

KIDS
•

•
•

17/S319 basketbal
10:00-15:30
BT Hasselt
17/S320 capoeira
10:00-15:30
Mundo Capoeira
17/S321 cricket & zwemmen
08:30-14:30
Hasselt Cricket Club VZW		
17/S322 inline skate
10:00-15:30
Spin It
17/S323 schaatsen & sportmix
08:30-14:30
			
17/S324 schaatsen & zwemmen
08:30-14:30
			
17/S325 streetdance
10:00-15:30
VZW Marakucha
17/S326 turnen & trampoline & airtrack 10:00-15:30
17/S327 sportmix
10:00-15:30

Kunsthumaniora PIKOH (brengen) &
zwembad (ophalen)
€ 30,00 2002-2009
GMS Kuringen
€ 30,00 2004-2011
schaatsbaan (brengen) &
kunsthumaniora PIKOH (ophalen)
schaatsbaan (brengen) &
zwembad (ophalen)
Kiewit
Runkst
Runkst

€ 30,00 2003-2011
€ 30,00 2003-2011
€ 30,00 2000-2008
€ 30,00 2004-2011
€ 30,00 2008-2011

T EENS

•

•
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17/S321 cricket & zwemmen
08:30-14:30
Hasselt Cricket Club VZW		
17/S322 inline skate
10:00-15:30
Spin It
17/S323 schaatsen & sportmix
08:30-14:30
			
17/S324 schaatsen & zwemmen
08:30-14:30
			
17/S325 streetdance
10:00-15:30
VZW Marakucha
17/S326 turnen & trampoline & airtrack 10:00-15:30
17/S328 wintersurvival
10:00-15:30

OPVANG / Rap op Stap Korting

Kunsthumaniora PIKOH (brengen) &
zwembad (ophalen)
€ 30,00 2002-2009
GMS Kuringen
€ 30,00 2004-2011
schaatsbaan (brengen) &
kunsthumaniora PIKOH (ophalen)
schaatsbaan (brengen) &
zwembad (ophalen)
Kiewit
Runkst
Kiewit

€ 30,00 2003-2011
€ 30,00 2003-2011
€ 30,00 2000-2008
€ 30,00 2004-2011
€ 39,00 1999-2005

NIEUWJAAR
0 2 t e m 0 5 ja n u a ri

C ODE KAMP
		

UUR

PLAATS

PRIJS LEEFTIJD

KLEUTERS
18/S001

dans & multimove

18/S002

13:30-15:30 Rapertingen

€ 20,00

2012-2014

zwemmen & multimove & crea 09:00-12:00 Zwembad

€ 28,00

2011-2013

dans & muziek
VZW Marakucha
basketbal
BT Hasselt
circus & turnen
Balancirk
gevechtssporten & sportmix
inline skate
Spin It
paardrijden
Woutershof

10:00-15:30 Kiewit

€ 40,00

2000-2008

10:00-15:30 Kiewit

€ 40,00

2006-2012

10:00-15:30 Runkst

€ 52,00

2001-2010

10:00-15:30 Runkst
10:00-15:30 GMS Kuringen

€ 40,00
€ 40,00

2004-2010
2004-2011

10:00-15:30 Woutershof

€ 88,00

2003-2011

€ 40,00

2003-2011

€ 40,00

2003-2011

€ 40,00
€ 72,00

2006-2011
2003-2011

€ 64,00

2006-2011

KIDS
18/S003
18/S004

•
•

18/S005
18/S006
18/S007
18/S008

•

18/S009 schaatsen & sportmix
08:30-14:30
			
18/S010 schaatsen & zwemmen
08:30-14:30
			
18/S011 sportmix & zwemmen
08:30-14:30
			
18/S012 streetsoccer
10:00-15:30
Streetsoccer Belgium
18/S013 sportmix & Frans
10:00-15:30
Language Valley

schaatsbaan (brengen) &
kunsthumaniora PIKOH (ophalen)
schaatsbaan (brengen) &
zwembad (ophalen)
Kunsthumaniora PIKOH (brengen) &
zwembad (ophalen)
Stevoort
Runkst

TEENS
18/S003

•

18/S005

•

18/S006
18/S007
18/S008

dans & muziek
VZW Marakucha
circus & turnen
Balancirk
gevechtssporten & sportmix
inline skate
Spin It
paardrijden
Woutershof

10:00-15:30 Kiewit

€ 40,00

2000-2008

10:00-15:30 Runkst

€ 52,00

2001-2010

10:00-15:30 Runkst
10:00-15:30 GMS Kuringen

€ 40,00
€ 40,00

2004-2010
2004-2011

10:00-15:30 Woutershof

€ 88,00

2003-2011

€ 40,00

2003-2011

€ 40,00
€ 72,00

2003-2011
2003-2011

18/S009 schaatsen & sportmix
08:30-14:30
			
18/S010 schaatsen & zwemmen
08:30-14:30
			
18/S012 streetsoccer
10:00-15:30
Streetsoccer Belgium

•

schaatsbaan (brengen) &
kunsthumaniora PIKOH (ophalen)
schaatsbaan (brengen) &
zwembad (ophalen)
Stevoort

OPVANG / Rap op Stap Korting
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PUNTEN SPAREN
GRATIS
HASSELT SPORT T-SHIRT!
De ‘Hasselt Sport’ T-shirts zijn er, in 3 blitse kleuren!
Zorg dat je er eentje hebt en toon iedereen dat jij deel
uitmaakt van de Hasseltse sportcommunity! Moedig zo
je vriendjes en vriendinnetjes aan deel te nemen aan
onze supertoffe sportieve kampjes. Elk sportkamp geeft
recht op een spaarpunt dat automatisch geregistreerd
wordt op de Afdeling Sport. Bij 5 spaarpunten is dit
hippe T-shirt van jou!

GRATIS RUGZAK
Daar sommige kinderen al zoveel kampen gevolgd hebben en bijgevolg een kast vol T-shirts hebben bestaat er de
mogelijkheid te sparen voor een GRATIS RUGZAK. Bij 8 spaarpunten kan je een gratis rugzak komen afhalen.
Een rugzak of T-shirt kan je komen afhalen op de Afdeling Sport, Administratief Centrum, 4de verdiep, Groenplein 1,
3500 Hasselt. Je spaarpunten kan je opvragen via 011 23 94 50 of sportpromotie@hasselt.be.

RAP OP STAP
Rap op Stap helpt bij vakantie- en vrijetijdswensen van
mensen met een beperkt budget.
Je vindt er een ruim aanbod aan betaalbare vrijetijdsbestedingen. Zoals kortingen op daguitstappen, cultuur en
vakanties. Je kan er een tussenkomst krijgen van 80% voor
het inschrijvingsgeld bij je sportclub of jeugdbeweging.
Ook de kampen en cursussen aangeduid in deze brochure
kan je met Rap op Stap aan reductietarieven beleven.
Wie komt er in aanmerking?
•          mensen met leefloon
•          verhoogde tegemoetkoming
•          werknemers in een beschutte of sociale werkplaats
•          mensen in budgetbegeleiding, budgetbeheer of schuldbemiddeling
Rap op Stap Hasselt
Welzijnscampus, A. Rodenbachstraat 29/6
Woensdag van 9u00 tot 12u30 en van 13u00 tot 16u00
Iedere eerste woensdag van de maand tot 19u00
011 35 31 36 | hasselt@rapopstap.be"
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