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Vraag van de heer Mathias Vanden Borre aan de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd 

voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra 

 

Onderwerp: De organisatie van jeugd- en sportactiviteiten tijdens de zomervakantie 

___________________________________________________________________________ 

 

Geacht collegelid, 

 

Begin mei werden de inschrijvingen voor de sportkampen van de VGC tijdens de 

zomervakantie geopend. In de pers stellen we vast dat er 696 beschikbare plaatsen zijn voor de 

VGC-sportkampen. Volgens de Sportdienst gingen de plaatsen razendsnel de deur uit. 

 

Daarnaast werden de inschrijvingen geopend voor de speelpleinen die deze zomer ook opnieuw 

zullen worden georganiseerd.  

 

De situatie voor de organisatoren van jeugdactiviteiten en sportkampen kan binnenkort 

veranderen. Het volgende Overlegcomité, op 4 juni, buigt zich over de voorwaarden voor 

evenementen, jeugdkampen en reizen. In een eerder plan hoopte de federale Regering vanaf 

begin juli 2.500 mensen outdoor toe te laten en de jeugdkampen in bubbels van 100 personen 

te organiseren (met overnachting). 

 

In dat verband heb ik de volgende vragen: 

 

 696 beschikbare plaatsen voor de VGC-sportkampen is beduidend minder dan het 

aanbod tijdens de paasvakantie: toen was er immers sprake van eigen aanbod van zo’n 

2300 plaatsen. Of gaat het hier enkel om de kampen die de VGC-Sportdienst zelf 

organiseert?  

- In bevestigend geval, waarom zijn er minder plaatsen tijdens de zomervakantie?  

- Indien neen, Welke organisaties ondersteunt de VGC-Sportdienst zowel financieel, 

inhoudelijk als logistiek, voor de organisatie van de sportkampen? Hoeveel 

beschikbare plaatsen hebben die sportkampen? 

 Zijn alle 696 plaatsen ondertussen volzet? Hoeveel hebben zich ingeschreven op de 

wachtlijst? Hoeveel plaatsen zijn er te kort? 

 Welke organisaties ondersteunt de VGC-Sportdienst zowel financieel, inhoudelijk als 

logistiek, voor de organisatie van de sportkampen? Hoeveel beschikbare plaatsen 

hebben die sportkampen? 

 Welke gemeenten organiseren ook sportkampen en worden daarvoor gesubsidieerd door 

de VGC? Hoeveel beschikbare plaatsen hebben die sportkampen? 

 Hoe verlopen de inschrijvingen voor de speelpleinen? Zijn alle plaatsen al volzet? 

Hoeveel hebben zich ingeschreven op de wachtlijst? 

 In welke mate zullen de aangekondigde versoepelingen m.b.t. de organisatie van 

jeugdactiviteiten en -kampen invloed hebben op het aanbod van de VGC? 

 

Ik dank u alvast voor uw antwoord.  

 

Mathias Vanden Borre 


