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We dromen allemaal ongetwijfeld alweer van een nieuwe zomer vol Kazou-momenten:
spelende deelnemers en vrijwilligers, de geur van zonnemelk en vers gemaaid gras,
geen bubbels of mondmaskers of handgellekes, maar ook van lekkere gerechten! En
daarvoor zijn we opnieuw op zoek naar enthousiaste TP-vrijwilligers! Het aanbod dit
jaar is zeer ruim, gevarieerd en zoals je zal zien ook hier en daar vernieuwd!
Snuister dit boekje even door en kom alles te weten over wat we allemaal uit onze
kookpot toveren voor lente en zomer 2022. Je vindt er algemene informatie over onze
werking, een algemeen overzicht van de vakanties waar we technische ploegen voor
nodig hebben. Dit jaar voegden we er nog een kalender met alle vakanties toe. Zo kan
je meteen in één oogopslag alle vakanties binnen jouw vrije periode zien.
Haal je koksmuts maar boven, maak je keuzes en laat ons deze weten! We kijken alvast
uit naar je reactie!
We zijn ook steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Dus ken je iemand die dit wel ziet
zitten, geef dit zeker door dan nemen wij contact op.
Neem gerust met ons contact op indien je nog meer informatie wenst of check
www.kazou.be.
Alvast bedankt!
Met smakelijke groeten
Team Kazou West-Vlaanderen

Verklarende begrippenlijst
• TP = technische ploeg
• TP’er = medewerker van een technische ploeg
• VTP = verantwoordelijke technische ploeg
• VV = vakantieverantwoordelijke
• MONI = monitor
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Je kandidatuur indienen kan tot en met 30 november 2021.
Belangrijk: Enkel de VTP moet de kandidatuur voor de volledige ploeg indienen.
• Online
Scan de QR-code of surf naar www.kazou.be/kandidaatstellingTP
Vul het formulier zo volledig mogelijk in.
Hou volgende info bij de hand: contactgegevens en rijksregisternummer van elk
persoon + personeelsnummer van werknemers CM, Okra, Samana of Kazou.
• Heb je hier hulp bij nodig?
Bel of stuur ons een mailtje en wij helpen je met plezier verder!

Kazou West-Vlaanderen
Paulien Bousson & Jan Devreker
050 44 03 42
vrijwilligers.tp.wvl@kazou.be
•

Openingsuren vakantiedienst:
ma-do: 09u00 tot 12u00 en 13u00 tot 16u30
vr:
09u00 tot 12u00

• Een volledige ploeg heeft meer kans op een effectieve aanduiding. Dien jullie
kandidatuur dan ook samen in.
• We vragen om minstens 2 keuzes op te geven. Hoe meer keuzes, hoe meer kans
op een effectieve aanduiding.
• Wens je op meerdere vakanties te koken, dan kan je dit best aangeven bij je
kandidatuur.
• We proberen eerst iedereen 1 keer aan te duiden en pas nadien bekijken we de
mogelijkheid om meerdere vakanties toe te wijzen.
• We proberen bij de aanduiding rekening te houden met ieder zijn keuze en
proberen de beste puzzel te vormen.
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We brengen je per mail op de hoogte van de aanduiding en dat op
13 december 2021. We vragen om tot dan geduld te hebben.

Technische ploeg is een ruim begrip, maar bestaat uit twee duidelijke taken nl.
maaltijden bereiden en technische ondersteuning. We geven graag nog wat extra uitleg
bij de verschillende opdrachten en de functie van VTP.
TAAK VAN EEN VTP
• Voor de vakantie
o Organiseren voorbereidende vergadering
o Opmaken menu in samenspraak met het team
o Praktische afspraken maken
o Extra kookmateriaal reserveren
o Klaarzetten materiaal voor vertrek
o Contact met de vakantiedienst, VV en eventueel ouders (diëten, allergieën,
…)
• Tijdens de vakantie
o Beheer van TP-budget
o Praktische afspraken maken
o Opvolging taken
o Team aansturen en ondersteunen
o Taken van een TP (zie verder)
• Na de vakantie
o Afrekening opmaken van het TP-budget
o Evaluatie van de vakantie opmaken
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TAAK VAN EEN TP
• Voor de vakantie
o Aanwezig zijn op de voorbereidende vergadering (opmaken menu,…)
o Helpen met de praktische voorbereidingen waar nodig
• Tijdens de vakantie
o Gevarieerd, gezond en hygiënisch koken
o Onderhouden van het sanitair op regelmatige basis
o Inkopen doen
o Afwas doen en begeleiden

BESCHIKBARE PLAATSEN
• We geven een indicatie per bestemming of dit mogelijk is, alsook het maximum
aantal vergezellende familieleden dat meekan. Dit kun je herkennen aan het
symbooltje
.
• Steeds doorgeven bij je kandidatuur aan de vakantiedienst, we bekijken of elke
aanvraag mogelijk is naargelang het aantal bedden en de kamerverdeling.
Nadien bezorgen we een definitieve goedkeuring. Niet in alle centra is dit
mogelijk door het beschikbaar aantal bedden. Achteraf is het niet meer mogelijk
om nog VGF toe te voegen.
VERGEZELLENDE KINDEREN
• Zelfde leeftijd als de deelnemers
o We raden sterk aan om de kinderen in te schrijven als deelnemer.
o Op deze manier kunnen ze deelnemen aan het volledige programma.
• Andere leeftijd dan de deelnemers
o Kunnen mee als extra, indien er voldoende plaats is in het centrum.
o Kinderen onder de 7 jaar kunnen gratis mee.
o Vanaf 7 jaar (geboortejaar 2015) betaal je 9 euro per ingegane nacht ter
plaatse per kind voor overnachtingen, maaltijden en verzekering. Hiervoor
ontvang je een factuur na de vakantie.
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VERGEZELLENDE VOLWASSENE
We gaan er vanuit dat elke volwassene mee gaat als TP’er binnen een ploeg. Maar in
uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat er iemand als vergezellende volwassene mee
gaat om bijvoorbeeld voor de kinderen te zorgen. Deze extra persoon kan mee indien
praktisch mogelijk en na goedkeuring van de vakantiedienst. Voor elke vergezellende
volwassene betaal je 9 euro per ingegane nacht ter plaatse. Hiervoor ontvang je een
factuur na de vakantie.
DEELNEMEN AAN EXTERNE ACTIVITEITEN
• Kan ENKEL in overleg met de vakantiedienst en indien je dit op voorhand hebt
aangegeven. Voor heel wat bestemmingen kan dit namelijk niet.
• De kostprijs hiervan is afhankelijk van de activiteit en zal na de vakantie
gefactureerd worden of ter plaatse betaald moeten worden.

Met Kazou vertrek je goed verzekerd op vakantie.
Als TP’er ben je verzekerd voor:
• Ziekte (tijdens de vakantie)
• Ongeval (tijdens de vakantie) en eventuele kosten na de vakantie
• Burgerlijke aansprakelijkheid
• Schade aan de wagen (= aanvullende omniumverzekering)
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WAARDERINGSBUDGET TP’ERS
• € 3.10 per dag per persoon, te besteden op vakantie
• De VTP krijgt dit mee en er moet hiervan een betalingsbewijs van toegevoegd
worden aan de kasstaat
• Traktatiebudget van 15 euro p.p.
VERGOEDING VERPLAATSING
• Voorbereidingen
o € 0,25 per kilometer
o In te dienen via een persoonlijke onkostenstaat op de vakantiedienst
• Heen- en terugreis
o De effectief gereden km’s mogen na de vakantie ingediend worden via een
persoonlijke onkostenstaat. Bij ploegen van 4 TP’ers rekenen we 1 wagen.
Bij ploegen vanaf 5 personen kunnen de gereden kilometers van een
tweede wagen ingebracht worden. Vergezellende familieleden worden niet
meegeteld in het aantal ploegleden. Extra kosten voor een wagen omwille
van VGF worden niet door Kazou opgenomen.
o Bepaalde vakanties in het buitenland krijgen al dan niet ter plaatse een
huurwagen toegewezen. Soms is ook de heen- of terugreis met een
huurwagen. Minimumleeftijd van de bestuurder van de huurwagen moet
23 jaar zijn. Meer info vind je in het gedetailleerd overzicht.
• Verre bestemmingen
o Voor sommige bestemmingen is er een budget voorzien voor een maaltijd
onderweg en overnachting. Meer info krijg je van de VTP.
o Dit is enkel wanneer de heen- en/of terugrit met een huurwagen een
nachtreis omvat.

Neem je agenda erbij en noteer deze data alvast met een uitroepteken in je agenda!
• 30/11/2021 – deadline indienen kandidaturen
• 13/12/2021 – bekendmaking aanduiding per mail
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Dit jaar zoeken we ook enthousiaste en gemotiveerde Technische Ploegen voor enkele
lentevakanties. De paashaas is er vroeg bij! Heb jij zin om de hartjes (en maagjes) van
onze deelnemers te verwarmen met jouw lekkere gerechtjes? Vermeld dit dan zeker in
je kandidatuur via het online formulier!
PS: Paaseitjes niet inclusief.
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Belangrijk: Aangezien er vaak veel last-minute wijzigingen gebeuren bij Kazou, kan het
zijn dat deze info ondertussen alweer wat verouderd is. De laatste juiste lijst van de
vakanties staat in de online kandidaatstellingstool.




10









12

13





14





15

16





17




Centrum

Bus uitbreiden niet
mogelijk.
Terug met de bus
naar Antwerpen.
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Centrum
Centrum

Centrum
Centrum

Centrum
Centrum
Centrum

Ploeg van RoeTie
kookt ook voor
JOMBA.
Deelnemers met
lichte tot matige
verstandelijke
beperking
Deelnemers met
fysieke beperking.
Deelnemers met
matige tot ernstige
verstandelijke
beperking
Deelnemers met
autisme en
gedragsproblemen
Deelnemers met
autisme en
gedragsproblemen
Deelnemers met
lichte verstandelijke
beperking
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Tip: Print deze pagina uit en trek twee verticale strepen om de data aan te geven waartussen jij kan gaan koken. Zo zie je in één oogopslag welke vakanties binnen jouw vrije
periode passen.
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