
Animatie op Camping Parc la Brenne (zomer 2023)

Beste ouder,

Fijn dat jullie ervoor gekozen hebben de  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 deze camping vragen wij je toch deze brief aandachtig door te lezen.

Tijdens jullie verblijf wordt aangepaste animatie en begeleiding aangeboden voor kinderen
met en zonder beperking.

Dit wordt gedaan door een team enthousiaste begeleiders.

Indien jullie gebruik willen maken van de animatie en begeleiding tijdens je verblijf, dan
vragen we je dit kenbaar te maken door het deelnameformulier in te vullen.
Per kind dient u 1 deelnameformulier in te vullen.

Hierbij sturen we je het deelnameformulier. Zodra u de administratiekosten  van 30 euro per
gezin heeft betaald  op nummer NL21 RABO 0133 2683 65  t.a.v. STG Vrienden van
Puylagorge  zullen wij de intakeformulieren opsturen. Zodra wij deze terug krijgen zullen wij
deze in behandeling nemen.

Mocht er na het doorlezen van de beschikbare informatie toch nog iets onduidelijk zijn,
neem dan contact op met de administratie die  te bereiken is via
administratie@vriendenvanpuylagorge.eu Zij zorgen dat het op de juiste plek terecht
komt om beantwoord te worden.

Wij wensen jullie alvast een heerlijke vakantie toe op deze mooie camping !

Met vriendelijke groet,

Het animatieteam

mailto:intake@vriendenvanpuylagorge.eu


1. De animatie

Het animatieprogramma is bedoeld voor kinderen en jongeren met een beperking alsmede
ook hun broertjes /zusjes.

Het is ook mogelijk om met een eigen begeleider aan de animatie mee te doen. Dit zou bv
van toepassing zijn als uw kind intensieve medische zorg nodig heeft of 24 uurs toezicht.

Als je  kind niet aan de reguliere animatie gaat deelnemen dan hoeft u ook geen deelname
formulier in te vullen.

Animatie tijden
De animatie kan alleen voor hele dagen / weken worden afgenomen. M.u.v week 27, 28 en
35 waarin een halve week afgenomen kan worden.

De animatie begint op maandagmorgen om 10.00 uur en eindigt vrijdag om 16.30 uur. De
animatie blokken lopen van 10.00 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30  uur. Deze tijden zijn
onder voorbehoud van extreme weersomstandigheden.

Er is geen animatie op zaterdag. Op zondagmiddag is er een kennismaking met de
begeleider(ster) die je kind gaat begeleiden , zij komen zich dan bij uw voorstellen.
Zondagavond is er een kennismaking voor de hele camping. Op sommige avonden is er een
gezinsactiviteit waar iedereen aan kan deelnemen, ongeacht of er overdag gebruik wordt
gemaakt van de animatie. Op vrijdag sluiten wij af met de bontemiddag.  S’avonds is er voor
iedereen een groot afscheidsfeest. Deze activiteiten worden op het bord bij het restaurant
aangekondigd

Begeleidingscategorieën
Op de camping werken wij met 6 begeleidings categorieën.

Per kind bepalen we de categorie aan de hand van het intakeformulier en aan de hand van
een aantal criteria.
Denk hierbij aan de zelfstandigheid van uw kind,  zindelijkheid, wegloopgedrag, mogelijkheid
tot verbaal of non -verbaal communiceren.

Hieronder een kleine indicatie van de verschillende soorten categorieën en welke kinderen
daar ongeveer in passen.

Categorie 1 - Kind met beperking begeleidingsbehoefte 1 op 1
Bij deze categorie krijgt uw kind 1 begeleider(ster) die zich alleen met hem/haar bezig
houdt. Deze categorie zal vooral gekozen worden voor kinderen waarbij wordt aangegeven
dat zij iemand naast zich nodig hebben om te spelen en om contact te zoeken, iin een
rolstoel zitten,  soms  niet zindelijk zijn,  structuur nodig hebben, wegloop gedrag vertonen
of snel overprikkeld zijn.

De kinderen in deze categorie hebben nog steeds de mogelijkheid om in een groep deel te
nemen aan de animatie, met dat als verschil dat zij één vrijwilliger 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 - Kind met beperking begeleidingsbehoefte 1 op 3
Deze categorie is geschikt voor de kinderen die minder hulp nodig hebben. Ze hebben geen



hulp nodig met het spelen,  kunnen zelf contacten aangaan en functioneren goed in een
groep.

Categorie 3 – Kinder zonder beperking begeleidingsbehoefte 1 op 3
Hier vallen alle kinderen zonder beperking onder in de leeftijd van 0 tot 4.

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.

Categorie 4 – Kind zonder beperking begeleidingsbehoefte 1 op 7
Hier vallen alle kinderen zonder beperking onder van 4 t/m 6  jaar.

Categorie 5  Kind zonder beperking begeleidingsbehoefte 1 op 10
Hier vallen alle kinderen zonder beperking vanaf 7 jaar

Categorie 6 - meedoen met eigen begeleider
Alle kinderen die aan de animatie meedoen met een eigen begeleider / verpleegkundige.

Groepsindeling
Tijdens het animatieprogramma zullen de begeleiders met de kinderen allerlei activiteiten
doen.
Wij 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 deze
camping 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.

Begeleiding tussen de middag
Op maandag t /m vrijdag kunt u tussen de middag, van 12.30 uur tot 14.00 uur, gebruik
maken van de overblijf mogelijkheid. Uw kind wordt dan begeleidt van 10.00 tot 16.30 uur.
U kunt dit vooraf boeken door het aan te geven op het intakeformulier (keuze voor één of
meerdere dagen, of de 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 de hele zomer animatie coördinator op het park aanwezig. Deze coördinator is uw
contactpersoon ten behoeve van de animatie. Bij aankomst stemt de coördinator de indeling
van de groepen met u af. Vragen omtrent de animatie en de overblijf kunt u aan de
coördinator te stellen en niet bij de receptie.



4.Kosten
De kosten voor het animatieprogramma per week en de overblijf per dag zijn als volgt:

Categorie Bedrag per uur Hele week
25 uur

Overblijf
per dag 1,5
uur

1 € 20,- € 500,- € 30,-
2 € 10,- € 250,- € 15,-
3 , € 150,- € 10,-
4 € 75,- € 7,5,-

5 € 75,- € 7,5,-

6 € 110,- nvt

Animatie dient voor de gehele week (5 dagen van twee dagdelen) afgenomen te
worden.  Dit geldt niet behalve voor week 27, 28 en week 35

Voor het in goede banen leiden van de intake, registratie en financiële afhandeling heeft de
stichting beroepskrachten ingehuurd. Daarom vragen we per inschrijving vooraf een
bijdrage in de kosten van 30 euro. Deelname aan het avondprogramma is gratis en volledig
vrijblijvend.

5. Persoonlijke of verpleegkundige zorg
De stichting vrienden van puylagorge levert animatie met begeleiders. Zij kunnen en mogen
vanuit de wet- en regelgeving geen persoonlijke verzorging / verpleegkundige zorg leveren
tijdens of buiten de animatie uren.
Dit omdat de begeleiders en de stichting hiervoor niet geschoold zijn en dus niet
aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Het is wel mogelijk om deze zorg te laten uitvoeren door een verpleegkundige /
kinderverpleegkundige van https://www.edelweiss-thuiszorg.nl/
die in het zomerseizoen van 2023 op de camping aanwezig zal zijn. U kunt met hen
bespreken welke zorg uw kind nodig heeft en wat er mogelijk is.  Deze zorg kan geleverd
worden vanuit de wlz, zvw.

6. Ontwikkelingen in wet- en regelgeving

De animatie 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
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kunnen/mogen worden.

De Stichting heeft geen WTZi-erkenning zoals zorginstellingen die ZIN (Zorg In Natura)
leveren die wel (verplicht) moeten hebben. Dat betekent ook dat begeleiding en verzorging
in beginsel alleen via een PGB vergoed kan kunnen worden, mits voldaan wordt aan
voorwaarden die de gemeente of het zorgkantoor/SVB hier verder aan stellen.

7. 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
deze gereserveerde animatie toch gefactureerd.
Animatie voor kinderen zonder beperking dient vooruit betaald te worden.
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 model zorgovereenkomst van de
SVB correct is ingevuld.

8. Zorgovereenkomst, zorgplan en deelnamebevestiging

Indien u via PGB wilt betalen dan dient u met ons een contract te maken via het zorgportaal.
Zodra u onze agb code invult komen onze gegevens tevoorschijn.

LET OP!: Indien het contract niet is goedgekeurd door het zorgkantoor en de factuur dus niet
betaald gaat worden, dan dient u de factuur zelf te betalen.

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.

Tenslotte:  Stichting vrienden van Puylagorge

Sponsoring

De Stichting heeft een ANBI status. Voor de speciale voorzieningen en hulpmiddelen zijn wij
grotendeels afhankelijk van sponsoren, fondsen en giften.
U kunt ons uit uw eigen PGB extra ondersteunen door ons de feestdagenuitkering toe te
kennen. We zouden dit het zeer op prijs stellen. Sponsorbijdragen zijn van harte welkom op
NL 78 RABO0146050193 tnv Stichting vrienden van Puylagorge.

https://www.svb.nl/nl/pgb/declareren-en-betalen/extra-bedrag-bij-feestdagen#:~:text=De%20feestdagenuitkering%20is%20maximaal%20%E2%82%AC,premies%20en%20eventuele%20werkgeverslasten%20in.

