
Informatiebrief bij aanmelden animatie(zomer 2021) 
 
 
Beste ouder,  
 
Fijn dat u ervoor gekozen heeft uw zomervakantie dit jaar op Camping Parc de la Brenne op 
Domaine de Puylagorge door te brengen! Ook als jullie al vaker te gast zijn geweest op 
Camping Parc de la Brenne, Domaine de Puylagorge vragen wij u deze brief toch aandachtig 
door te lezen.  
 
De Stichting Vrienden van Domaine de Puylagorge biedt aangepaste animatie, begeleiding en, 
zo mogelijk verzorging, aan voor kinderen met en zonder beperking tijdens jullie verblijf. 
 
We doen dat met een team enthousiaste begeleiders. 
 
Indien u gebruik wilt maken van de animatie en begeleiding tijdens uw verblijf, dan vragen we 
u dit kenbaar te maken door het deelnameformulier in te vullen. Afhankelijk van het aantal 
kinderen dat deelneemt aan de animatie stuurt u één of meerdere intakeformulieren in.  
 
Indien uw kinderen afgelopen jaar aan de animatie heeft meegedaan: we hebben het 
intakeformulier van vorig jaar nog bewaard. Wij kunnen dit opnieuw gebruiken als er geen 
wijzigingen zijn tov vorig jaar. Als er wel wijzigingen zijn in de (gezinssituatie) of in de situatie 
van uw kind, dan verzoeken wij u een nieuw intakeformulier in te vullen.  
 
Om ervoor te zorgen dat de deelname van uw kind(eren) aan het animatieprogramma goed 
verloopt, is het belangrijk de deelname goed voor te bereiden. 
We doen dat door u in deze brief te informeren over de ins en outs en daarnaast door middel 
van het intakeformulier waarin u gevraagd wordt uw kind te beschrijven zodat het de 
begeleiding kan krijgen die het best bij hem of haar aansluit. 
 
De formulieren kunt u vinden in de volgende links: 

 Deelnameformulier animatie (hierin vragen we welke gezinsleden aan de animatie 
deelnemen) 

 Intakeformulier kind met beperking  
 Intakeformulier kind zonder beperking 

 
Het is van belang dat u altijd het ‘deelnameformulier’ invult, en daarnaast het intakeformulier 
dat op uw kind van toepassing is. 
Zullen er meerdere kinderen deelnemen aan het animatieprogramma? Dus voor ieder kind in 
het gezin dat deelneemt aan de animatie graag een intakeformulier. 
 
Mocht er na het doorlezen van de beschikbare informatie toch nog iets onduidelijk zijn, neem 
dan contact op met team Intake, dat te bereiken is via intake@vriendenvanpuylagorge.eu 
Zij zorgen dat het op de juiste plek terecht komt om beantwoord te worden.  
 
Wij wensen u een prettige voorbereiding en samen met uw kind(eren) een heerlijke vakantie 
toe! 
 
 
Met vriendelijke groet,  Stichting Vrienden van Domaine de Puylagorge 
 
 
 



1 Over de stichting 
 
Ontstaan en doel 
De Stichting Vrienden van Domaine de Puylagorge is in 2010 opgericht om van het 
vakantiepark Camping Parc de la Brenne, Domaine de Puylagorge, Lignac Frankrijk, een 
bijzonder vakantiepark te maken voor mensen met een beperking. Wij bieden voor families 
met kinderen met een beperking een speciaal animatieprogramma aan met extra 
ondersteuning waar nodig én door het realiseren van speciale voorzieningen en hulpmiddelen. 
 
Transparantie  
Als Stichting willen wij graag open en transparant zijn. Daar hoort volgens ons bij dat u eerlijk 
geïnformeerd wordt over wat wij doen met onze inkomsten. U huurt uw accommodatie of 
kampeerplek bij de familie Van Dam. Zij zijn eigenaar van de camping en het restaurant en 
dragen zorg voor het uitvoeren van het onderhoud van het park en de inzet van medewerkers 
in, het restaurant, de bar, de receptie, de administratie, de schoonmaak, het onderhoud en de 
verbouwingen. De factuur hiervoor krijgt u daarom ook niet van de Stichting. De inkomsten uit 
de bijdrage die wij vragen voor de animatie en/of begeleiding reserveren wij voor de uitvoering 
daarvan. Daaronder valt o.a: het werven van begeleiders en coördinatoren, de 
onkostenvergoedingen voor de coördinatoren, het organiseren van een trainingsdag voor de 
begeleiders, het opbouwen en afbreken van de animatie, de verblijfskosten van de begeleiders 
op Camping Parc de la Brenne, een tegemoetkoming in de reiskosten van de begeleiders, en 
het faciliteren van de teams met animatieplekken, sportterreinen en materialen. 
 
Sponsoring 
Onze Stichting heeft een ANBI status. Voor de speciale voorzieningen en hulpmiddelen zijn wij 
grotendeels afhankelijk van sponsoren, fondsen en giften. Zo mochten we in 2013 het 
zwembad realiseren samen met de eigenaren van het park en in de zomer van 2015 is er een 
snoezelruimte bij gekomen. In 2018, 2019 en 2020 zijn er mooie aangepaste speeltoestellen 
geplaatst op het terrein. Verder worden er elk jaar door de Camping voorzieningen toegevoegd 
of verbeterd. Bijzonder blijft voor ons dat zo veel bezoekers zich ingezet hebben en nog steeds 
inzetten om fondsen te werven voor deze voorzieningen. 
 
Zo hebben we nog veel meer wensen om het park nog beter en fijner te maken. U als gast van 
Camping Parc de la Brenne, bent de beste ambassadeur voor onze stichting. U kunt ons helpen 
door in actie te komen, door binnen uw netwerk sponsors te werven, door publiciteit te regelen 
etc. Inspiratie kunt u opdoen via onze website www.vriendenvanpuylagorge.nl.  
Uit uw eigen PGB kunt u de stichting extra ondersteunen door de feestdagenuitkering toe te 
kennen. We zouden dit het zeer op prijs. Sponsorbijdragen zijn van harte welkom op 
NL78RABO0146050193 tnv Stichting vrienden van Puylagorge. 
 
 

2 Het animatieprogramma 
  
Het animatieprogramma is bedoeld voor kinderen, jongeren met een beperking alsmede de 
broertjes/zusjes. 
 
Er wordt ook de mogelijkheid geboden om met een eigen begeleider aan de animatie mee te 
kunnen doen. 
 
Animatietijden 
De animatie kan vanaf 2021 alleen voor hele dagen voor hele weken afgenomen 
worden. M.u.v week 27, 28 en 35 waarin u halverwege de week kunt beginnen of stoppen. 
Dit betekent dat er in die weken dan 6 dagdelen in rekening worden gebracht. 



 
De animatie begint op maandagmorgen om 10.00 uur en eindigt vrijdag om 17.00 uur. De 
animatieblokken lopen van 10.00 tot 12.30 uur en van 14.30 tot 17.00 uur. Deze tijden zijn 
onder voorbehoud van extreme weersomstandigheden. 
 
Er is geen animatie overdag op zaterdag en zondag. Op zondagavond is er een kennismaking. 
Verder is er op een aantal avonden om 19.30 uur een gezinsactiviteit waar iedereen aan deel 
kan nemen, ongeacht of er overdag gebruik wordt gemaakt van de animatie. Deze 
avondactiviteiten vinden plaats in een tweewekelijkscyclus.  
 
Groepsindeling 
Tijdens het animatieprogramma zullen begeleiders met de kinderen allerlei activiteiten doen. 
We verdelen het aantal kinderen in vijf groepen, waarbij o.a. gekeken wordt naar functionele 
leeftijd. Wij doen ons best om de groepen zo samen te stellen dat de interesses en functionele 
leeftijden van de kinderen bij elkaar passen.We streven ernaar dat op Camping Parc de la 
Brenne, Puylagorge niemand zich beperkt voelt en we passen de activiteiten zoveel mogelijk 
aan naar de mogelijkheden van de kinderen. Elke animatiegroep heeft dan ook zijn eigen plek 
op het domein. 
 
Indeling in de hierna genoemde begeleidingscategorieën staat los van 
de groepsindeling voor de animatie. De categorie die het beste bij uw 
kind past bepaald alleen de begeleidingsvorm die wenselijk is. 
 
Voor de oudere kinderen zijn we aan het onderzoeken of we daar andere activteiten voor 
kunnen organiseren. Hierover wordt u nog nader ingelicht.  Wilt u kind niet aan de reguliere 
animatie deel te nemen dan hoeft u geen formulier in te vullen.  
 
Begeleiding tussen de middag 
Op maandag t/m vrijdag tussen de middag, van 12.30 uur tot 14.30 uur, kunt u gebruik maken 
van overblijf met begeleiding. Uw kind wordt dan begeleidt van 10.00 tot 17.00 uur. U kunt dit 
vooraf boeken door het aan te geven op het intakeformulier (keuze voor één of meerdere 
dagen, of hele week=maandag t/m vrijdag. Zie verder onder ‘kosten – aanvullende diensten’). 
Neem hiervoor tijdig contact op met de coördinator Er is namelijk een maximum aan het aantal 
kinderen per dag dat gebruik kan maken van deze overblijf.  
 
Coördinator 
Er is elke week een coördinator Animatie op het park aanwezig. De coördinator is uw 
contactpersoon van het animatieteam. Bij aankomst stemt de coördinator de indeling van de 
groepen met u af. Hij of zij regelt tevens de extra ondersteuning die u aangevraagd heeft en 
staat daarnaast in contact met de Stichting. Vragen omtrent de animatie en ondersteuning 
kunt u aan de coördinator te stellen en niet bij de receptie.  



 
3 Begeleidingscategorieën 
 
Op de camping werken wij met 5 begeleidingscategorieën. Per kind bepalen we de categoriën 
aan de hand van het intakeformulier.  
 
Deze begeleidingscategorie wordt bepaald aan de hand van een aantal belangrijke onderdelen. 
Denk hierbij aan de zelfstandigheid van uw kind, de zindelijkheid, wegloopgedrag en de manier 
waarop uw kind uit wat hij/zij wil.  
 
Hieronder een kleine indicatie van de verschillende soorten begeleiding en welke kinderen daar 
ongeveer in passen.  
 
Categorie 1 - Begeleidingsbehoefte 1 op 1 
Bij deze categorie krijgt uw kind een aangewezen begeleider die zich alleen met hem/haar 
bezig houdt. Deze categorie zal vooral gekozen worden voor kinderen waarvan wordt 
aangegeven dat ze veel hulp nodig hebben. Denk hierbij aan: 

 hulp bij de (complexere) toiletgang 
 hulp bij het besturen van een (elektrische) rolstoel 
 hulp bij het uiten van wat hij/zij wil of nodig heeft 

Ook als uw kind veel wegloopgedrag vertoond of mogelijk agressief gedrag vertoont kan 
categorie 1 een goede optie zijn.  
 
De kinderen in deze categorie hebben nog steeds de mogelijkheid om in groep deel te nemen 
aan de animatie, met dat verschil dat zij één begeleider hebben die samen met hen op pad 
gaat. Dit wordt ten tijde van uw verblijf samen met de coördinator, de begeleider en u als ouder 
bekeken. 
 
Categorie 2 - Begeleidingsbehoefte 1 op 2 
Deze categorie is geschikt voor de kinderen die net iets minder hulp nodig hebben, maar niet 
in een groter groepje tot hun recht komen. Ook deze kinderen hebben vaak nog iets extra hulp 
nodig, denk hierbij aan: 

 hulp bij het bieden van een strikt gestructureerd programma 
 hulp bij de toiletgang 
 hulp bij het aangaan van contacten 
 hulp bij het spelen 

 
Categorie 3 – Begeleidingsbehoefte 1 op 5 
Als uw kind een beperking heeft en niet in categorie 1 en 2 valt, dan komt uw kind tot categorie 
3.  
 
Categorie 4 – Begeleidingsbehoefte 1 op 10 
Hier vallen alle kinderen zonder beperking onder van 4 t/m 15 jaar. 
 
Categorie 5 (optioneel)- Peutergroep van 0 tot 4 jaar/animatie meedoen met eigen begeleider 
Hier vallen alle kinderen zonder beperking onder in de leeftijd van 0 tot 4.  
 
En alle kinderen die aan de animatie meedoen met een eigen begeleider. 
 
Deze categorie kan niet toegezegd worden en is optioneel. Als u hiervoor een aanvraag wilt 
doen gelieve dit op het aanmeldformulier aan te geven dan bekijken wij voor u de 
mogelijkheden.  
 



Uitzonderingen en aandachtspunten 
Mocht uw kind met beperking in de leeftijd vanaf 16 jaar tijdens animatie persoonlijke 
verzorging nodig hebben, dan nemen wij van tevoren contact met u op om de mogelijkheden 
te bespreken. 
 
Privacy 
De intakeformulieren worden door ons bewaard ten behoeve van onze administratie en worden 
niet voor andere doeleinden gebruikt. Zodra deze gegevens hiervoor niet meer nodig zijn, 
zullen wij uw gegevens verwijderen. 
 
Indien u wilt dat bepaalde persoonsgegevens worden verwijderd omdat deze niet kloppen of 
niet (meer) ter zake doen, vragen wij u ons dit te melden, zodat wij deze kunnen verwijderen. 
 
Zorg 
Persoonlijke verzorging, verpleegkundige verzorging is buiten en of tijdens de animatie-uren 
mogelijk. 
Verpleegkundige handelingen worden niet uitgevoerd door vrijwilligers van de stichting. 
Hiervoor zou een verpleegkundige die op de camping verblijft, of de Franse thuiszorg voor 
benaderd kunnen worden. Mocht u hiervan gebruik willen maken, kunt u contact opnemen met 
de camping info@camping-parc-de-la-brenne.eu of 0033679696217. 
 
In overleg kan de stichting kijken of vrijwilligers kunnen ondersteunen bij de verzorging. 
Hierover wordt contact met u opgenomen en is afhankelijk van het aantal vrijwilligers die in die 
week beschikbaar zijn. 
 
 
4  Kosten 
 
De kosten voor het animatieprogramma per week zijn als volgt: 
 
Categorie Bedrag per uur Hele week 

25 uur 
Overblijf 
per dag 2 
uur 

 

1 € 18,- € 450,- € 36,-  

2 € 13,- € 325,- € 26,-  

3 € 7,50 € 187,50 € 15,-  

4 nvt € 50,- € 5,-  

5 nvt € 100,- € 10,-  

Zorg € 21,-    

 
 
Animatie is voor de gehele week (=5 dagen, twee dagdelen) afgenomen wordt. (Dit 
is veranderd t.o.v vorig jaar). Dit geldt niet voor week 27, 28 en week 35 
 
Voor het in goede banen leiden van de intake, registratie en financiele afhandeling heeft de 
stichting beroepskrachten ingehuurd. Daarom vragen we per inschrijving bijdrage in de kosten 
van 30 euro in rekening. Deelname aan het avondprogramma is gratis en volledig vrijblijvend. 



 
 
5 Ontwikkelingen in wet- en regelgeving 
 
De stichting levert informele zorg in de vorm van begeleiding groep en individuele begeleiding. 
Voor deze vorm van zorg geldt dat alle kinderen met een beperking in aanmerking komen voor 
een PGB om deze zorg te vergoeden. 
Als u nog geen PGB heeft, dan adviseren wij u om onze website te raadplegen waar alle 
documenten op staan. https://vriendenvanpuylagorge.nl/pgb-2/  Rachel Pannemans wilt u 
daar graag bij ondersteunen. U kunt haar bereiken via telefoonnr/app 0031642425703 of 
mailadres pgb@vriendenvanpuylagorge.eu. Laat het ons weten als het u niet lukt. 
 
Wij adviseren de gasten uit België die gebruik maken van PAB of een andere regeling om zelf 
vooraf info in te winnen of kosten voor begeleiding en verzorging op Puylagorge vergoed 
kunnen/mogen worden. 
 
In dit kader is het goed te weten dat de Stichting de zorg zo goed mogelijk probeert te leveren 
maar dat dit niet valt onder professionele zorg zoals dat in de relevante wetgeving genoemd 
wordt. De Stichting heeft geen WTZi-erkenning zoals zorginstellingen die ZIN leveren die wel 
(verplicht) hebben. Dat betekent ook dat begeleiding en verzorging in beginsel alleen via een 
PGB vergoed kan worden, mits voldaan wordt aan voorwaarden die gemeente of 
zorgkantoor/SVB hier verder aan stellen. 
 
6  Factuur en betaling 
 
De stichting factureert de gereserveerde animatie met eventuele extra gebruikte animatie. 
Indien er geen gebruik wordt gemaakt van de vooraf gereserveerde animatie, dan wordt de 
gereserveerde animatie toch gefactureerd.  
Animatie voor kinderen zonder beperking vooraf betaling. 
Alleen bij ziekte of calamiteiten kan, na overleg, eventueel van deze regel afgeweken worden. 
 
Na uw vakantie ontvangt u van de stichting een factuur waarop de kosten van de afgenomen 
animatie staat gespecificeerd. De factuur is conform de eisen van de SVB met betrekking tot 
PGB betalingen. Het is dan ook van groot belang dat de modelzorgovereenkomst van de SVB 
correct is ingevuld. Op onze website vindt u hiervoor meer formulieren en informatie.  
 

 
7 Zorgovereenkomst, zorgplan en deelnamebevestiging 
 
Na aanmelding van de animatie ontvangt u een deelnamebevestiging met daarin de 
reserveringgegevens en daarbij behorende kosten. Controleer en accordeer deze bevestiging 
aangezien dit ook de basis is van wat u later gefactureerd krijgt. 
Indien u via PGB wilt betalen dan bent u zelf verantwoordelijk voor een juiste en volledig 
ingevulde zorgovereenkomst en zorgomschrijving. 
 
Bij de deelnamebevestiging ontvangt u de verplichte en deels voor ingevulde 
modelzorgovereenkomst van de SVB. Tevens krijgt u een handreiking hoe u hier mee om dient 
te gaan. 
 
LET OP!: Indien om voor wat voor reden de SVB besluit de factuur niet te vergoeden, dan dient 
u de factuur zelf te betalen. 


