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10. Vrije tijd - goedkeuren wedstrijdreglement buitenspeelweek 2021
DE GEMEENTERAAD,
Bevoegdheid
Op basis van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3, stelt de
gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de
federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad tot het
vaststellen van politieverordeningen, kunnen de reglementen onder meer betrekking
hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op
het inwendige bestuur van de gemeente.
Rechtsgrond


Besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari 2008 betreffende de
aantekeningen in het register voor de bekendmaking van de reglementen en
verordeningen van de gemeenteoverheden

 Standpunt van het college van burgemeester en schepenen van 15 februari 2021
betreffende de organisatie van de buitenspeeldag 2021
Motivering
De buitenspeeldag is een dag waarop heel veel steden en gemeenten in Vlaanderen de
aandacht vestigen op het (belang van) buitenspelen. Ook verschillende tv-zenders gaan
die dag op zwart scherm.
Jaarlijks wordt de woensdag na de paasvakantie traditioneel een namiddag vol attracties
en workshops voor kinderen en jongeren op één of meerdere locaties in de gemeente.
Ook in Merelbeke wordt vanuit de dienst jeugd, sport en toerisme de buitenspeeldag
georganiseerd voor enkele honderden kinderen. Dit jaar valt de buitenspeeldag op
woensdagmiddag 21 april.

Tot in 2019 ging de buitenspeeldag door op één centrale locatie in het Sportpark Flora in
de Koestraat. Hier kwamen, afhankelijk van het weer, makkelijk tussen de 600 tot 900
kinderen tussen 3 en 12 jaar naartoe. Er werden attracties gehuurd en workshops
voorzien om de kinderen een namiddag vol plezier te laten beleven.
In 2020 werd de buitenspeeldag volledig afgelast, maar in 2021 willen we graag deze
invullen met een alternatief concept uitgaande van de reeds bestaande bubbels. We
willen kinderen deze dag op een leuke manier laten beleven met het gezin en met de
klasbubbels.
Als alternatief concept werd dit jaar een buitenspeelweek (maandag 19 april tot en met
vrijdag 23 april) in elkaar gestoken. Zo zullen de buurtspeelpleintjes in de kijker worden
gezet via sociale media, voorzien we sport- en spelpakketten, organiseren we een
wandel- en fietszoektocht en gaan we in samenwerking met de scholen een battle
organiseren tussen de verschillende kleuter- en lagere klassen en ook tussen de scholen.
De sport- en spelpakketten zullen worden samengesteld met materiaal van het
vakantiespeelplein, de uitleendienst en de sportdienst en kunnen uitgeleend worden aan
inwoners om in de tuin of in de buurt mee te spelen. Deze pakketten zullen gratis ter
beschikking worden gesteld tijdens de buitenspeelweek om zo het buitenspelen extra te
stimuleren.
Bij de scholenbattle krijgt elke kleuterklas en leerjaar één opdracht waar ze een zo goed
mogelijk resultaat dienen te behalen. Elke klas neemt het op tegen klassen van
hetzelfde leerjaar van de andere scholen. We voorzien een klassement tussen de klassen
en de scholen en voorzien op basis van dit klassement enkele prijzen. We voorzien ook
een aandenken aan deze buitenspeelweek.
De communicatie zal verlopen via een verantwoordelijke leerkracht per school,
vermoedelijk de directie en/ of turnleerkracht.
Om op het moment van de buitenspeeldag zelf ook nog iets te doen, organiseren we op
woensdagmiddag een wandel- en fietszoektocht waar ook enkele prijzen zullen aan
worden gekoppeld.
Financieel kader
De nodige kredieten voor de prijzen zijn voorzien op de jaarbudgetrekening 2021/GBBVRT/0751-00/6040000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN, 2021/GBB-VRT/075100/6131006/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN, 2021/GBB-VRT/075100/6150200/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN en 2021/GBB-VRT/074100/6150200/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Na beraadslaging,
met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT:

Artikel 1.

De gemeenteraad keurt het wedstrijdreglement voor de buitenspeelweek
2021 (van 19 t.e.m. 23 april), in de bijlage, goed.

Artikel 2.

De gemeenteraad gaat akkoord met het schenken van:
- een prijs ter waarde van 50 euro per klas die de battle van
zijn leerjaar wint (van de 1e kleuterklas t.e.m. het 6e
leerjaar)
- een prijs ter waarde van 500 euro als hoofdprijs voor de
winnaar van battle tussen kleuterklassen van de
verschillende scholen

-

Artikel 3.

een prijs ter waarde van 500 euro als hoofdprijs voor de
winnaar van de battle tussen de lagere schooljaren van de
verschillende scholen
- drie prijzen (via loting) ter waarde van 50 euro voor de
fiets- en wandelzoektocht
- 5 gadgetpakketten van vakantiespeelplein HIP’O! (via
loting) ter waarde van 25 euro voor de fotowedstrijd.
Het college van burgemeester en schepenen wordt met de
uitvoering van dit besluit belast.

Namens de gemeenteraad,

Bénédicte Buylen

Bertrand Vrijens

Algemeen directeur

Voorzitter gemeenteraad

BIJLAGE

Wedstrijdreglement buitenspeelweek 2021

A) Buitenspeelweek scholen
1. Het gemeentebestuur Merelbeke organiseert een wedstrijd onder de naam
‘SCHOLENBATTLE BUITENSPEELWEEK 2021’ van maandag 19 t.e.m. vrijdag 23 april.
2. In het kader van de wedstrijd ‘scholenbattle buitenspeelweek 2021’ kunnen scholen
inschrijven om deel te nemen. De wedstrijd staat enkel open voor scholen uit
Merelbeke. Scholen met diverse afdelingen kunnen per afdeling inschrijven.
3. Elke deelnemende school kan zelf kiezen met welke leerjaren van zowel het kleuterals het lager onderwijs ze deelnemen.
Indien er meerdere klassen van hetzelfde leerjaar zijn in de school kunnen deze elke
apart deelnemen.
Indien het gaat om graadsklassen nemen de leerjaren van de graadsklas apart deel.
4. Per klas zal één sport- of spelopdracht worden gegeven waarbij een zo goed mogelijk
resultaat moet worden behaald. De opdrachten zullen duidelijk uitgeschreven worden
in een opdrachtenfiche.
De klassen kunnen de opdrachten zoveel als ze willen uitvoeren en dagelijks zal het
resultaat doorgeven worden door de verantwoordelijke leerkracht aan de dienst sport,
jeugd en toerisme die dagelijks de stand zal bijhouden.
De klas die op vrijdag 23 april om 16u00 het beste resultaat heeft gehaald op de
proef, wint de proef en krijgt de bijhorende prijs met een waarde van 50 euro. Bij een
eventueel gelijkspel wordt geloot wie de prijs wint.
De 5 beste klassen in elk leerjaar (kleuter- en lager onderwijs) over de scholen heen
krijgen per opdracht ook punten toebedeeld van 1 tot 5 waarbij de klas met het beste
resultaat 5 punten krijgt, de klas met het 2e best resultaat krijgt 4 punten enzoverder
tot aan 1 punt.
Per school kan slechts 1 klas per opdracht en per leerjaar punten krijgen in dit
klassement (dus stel dat er 2 klassen zijn in het 6e leerjaar en die blijken het 2e en 4e
beste resultaat te hebben van alle klassen dan zal alleen de klas met het 2e beste
resultaat 4 punten krijgen, dit om grotere scholen niet te bevoordelen ten opzichte
van kleinere scholen).
5. De behaalde punten van elke school binnen de klassenbattles worden uiteindelijk
samengeteld om zo een klassement op te maken tussen alle scholen. Er zal een apart
klassement worden opgemaakt tussen de kleuterklassen en de lagere schooljaren.
De school die uiteindelijk de beste is in het klassement van de kleuterklassen,
ontvangt een prijs ter waarde van 500 euro en mag zich buitenspeelkleuterschool van
2021 noemen.
De school die uiteindelijk de beste is in het klassement van de lagereschoolklassen,
ontvangt een prijs ter waarde van 500 euro en mag zich buitenspeelschool van 2021
noemen.
6. De prijzen kunnen in geen enkel geval geruild worden tegen hun waarde in speciën.
7. De organisatoren van deze wedstrijd wijzen elke aansprakelijkheid af bij wijziging of
annulering van de wedstrijd om redenen van overmacht.

8. De deelname aan de wedstrijd houdt de aanvaarding zonder voorbehoud in van dit
reglement.

B) Wandel- en fietszoektocht
1. Het gemeentebestuur Merelbeke organiseert een wedstrijd onder de naam ‘WANDEL- EN
FIETSZOEKTOCHT BUITENSPEELWEEK 2021’ op woensdag 21 april 2021.
2.

In het kader van de wedstrijd ‘wandel- en fietszoektocht buitenspeelweek 2021’ kunnen
kinderen inschrijven om gratis deel te nemen aan een wandel- en/of fietszoektocht. De
wedstrijd staat enkel open voor inwoners uit Merelbeke.

3.

Deelnemen aan de wandelzoektocht kan aan de hand van het invullen van de gegevens via een
QR code tijdens de wandelzoektocht.

4.

Deelnemen aan de fietszoektocht kan door een deelnameformulier te downloaden van de
website van het gemeentebestuur en deze ingevuld terug te bezorgen aan de dienst jeugd, sport
en toerisme ten laatste op maandag 26 april 2021 via sport@merelbeke.be of per post te
bezorgen aan: gemeentebestuur Merelbeke, t.a.v. dienst jeugd, sport en toerisme,
Hundelgemsesteenweg 353, 9820 Merelbeke.

5.

Uit alle deelnemers aan de wandel- en fietszoektocht zullen op woensdag 28 april 3 winnaars
worden geloot die een sport- en spelpakket zullen krijgen ter waarde van 50 euro.

6.

De prijzen kunnen in geen enkel geval geruild worden tegen hun waarde in speciën.

7.

De organisatoren van deze wedstrijd wijzen elke aansprakelijkheid af bij wijziging of annulering
van de wedstrijd om redenen van overmacht.

8.

De deelname aan de wedstrijd houdt de aanvaarding zonder voorbehoud in van dit reglement.

C) Fotowedstrijd
1.

Het gemeentebestuur Merelbeke organiseert een wedstrijd onder de naam ‘FOTOWEDSTRIJD
BUITENSPEELWEEK 2021’ van maandag 19 t.e.m. vrijdag 23 april 2021.

2.

In het kader van de wedstrijd ‘fotowedstrijd buitenspeelweek 2021’ kunnen kinderen gratis
deelnemen. De wedstrijd staat enkel open voor inwoners uit Merelbeke.

3.

Deelnemen aan de fotowedstrijd kan door je ouders een foto van jou op facebook te posten,
wanneer je tijdens de buitenspeelweek aan het buiten spelen bent, en dit met vermelding van
‘#BSWMerelbeke2021’ of door de foto te mailen naar jeugd@merelbeke.be

4.

Foto’s posten en mailen kan van maandag 19 t.e.m. vrijdag 23 april 2021.

5.

Uit alle deelnemers aan de fotowedstrijd zullen op woensdag 28 april 5 winnaars worden geloot
die een gadgetpakket van vakantiespeelplein HIPO zullen krijgen ter waarde van 25 euro.

6.

De prijzen kunnen in geen enkel geval geruild worden tegen hun waarde in speciën.

7.

De organisatoren van deze wedstrijd wijzen elke aansprakelijkheid af bij wijziging of annulering
van de wedstrijd om redenen van overmacht.

8.

De deelname aan de wedstrijd houdt de aanvaarding zonder voorbehoud in van dit reglement.

Namens de gemeenteraad,

Bénédicte Buylen

Bertrand Vrijens

Algemeen directeur

Voorzitter gemeenteraad

