
SPORTKAMPEN 
LIEVEGEM
HERFSTVAKANTIE 2020

Voor wie Waar Wanneer Prijs Data

Sprookjes-
bos

1ste en 3de  
kleuterklas 
(°2017 - °2015)

Sportcentrum 
Lovendegem 

9.00 - 16.00 uur € 64 03.11.2020 - 
06.11.2020

Sportmania 1ste t.e.m. 6de  
leerjaar 
(°2014-°2009)

Sportcentrum 
Lovendegem

9.00 - 16.00 uur € 64 03.11.2020 - 
06.11.2020

LOVENDEGEM

Voor wie Waar Wanneer Prijs Data

Herfst in het 
dierenbos

1ste t.e.m. 3de 
kleuterklas 
(°2017 - °2015)

Sporthal 
Waarschoot

9.00 - 16.00 uur € 32 03.11.2020 - 
04.11.2020

Campus 13 1ste t.e.m. 6de  
leerjaar 
(°2014-°2009)

Sporthal 
Waarschoot

9.00 - 16.00 uur € 32 05.11.2020 - 
06.11.2020

WAARSCHOOT



Inschrijven kan vanaf maandag 5 oktober 2020 om 20.00 uur via onze reservatiewebsite:  
http://reservaties.lievegem.be

Algemene info sportkampen

Terugbetaling ziekenfondsen/mutualiteit

Een mutualiteitsattest voor alle activiteiten waarvoor online ingeschreven wordt, zal digitaal 
bezorgd worden.

Fiscaal attest

Tot de leeftijd van 12 jaar bezorgen wij al onze deelnemers ten gepaste tijde een fiscaal attest.

Opvang

Er is, omwille van de coronarichtlijnen, opvang op de locatie van het kamp van 8.00 tot 9.00 
uur en van 16.00 tot 17.30 uur. Gratis, zonder voorinschrijving. Op vrijdag is er opvang tot 
16.30 uur.

Inschrijvingen

Wacht niet tot het allerlaatste moment en maak je account op voorhand aan! 
Een account aanmaken via http://reservaties.lievegem.be

• Je registreert er je familie, waarna je een gebruikersaccount krijgt.
• Je ontvangt een bevestiging van registratie via e-mail. Klik op de link in de e-mail, waarna 

je je kinderen kunt toevoegen aan je account als gezinslid. Enkel gezinsleden kunnen 
ingeschreven worden voor activiteiten, contactpersonen niet. 

• Tabblad activiteiten: hier kan je een overzicht van de sportactiviteiten van team sport 
consulteren.

• Tabblad inschrijvingen: hier kun je je kinderen inschrijven voor de activiteiten. 

Enkel gezinnen die geregistreerd zijn kunnen gezinsleden inschrijven.  Families die al een 
account hebben hoeven dit niet te doen, zij blijven in het systeem zitten. 

Kinderen met gescheiden ouders:  

• Beide ouders maken een account aan. 
• Eén ouder registreert zijn/haar kind als gezinslid.
• Je laat dit weten aan het team sport en zij zorgen ervoor dat het kind ook bij de andere 

ouder geregistreerd wordt.  

Kinderen die op school een jaartje voor of achter zitten: 

• Je maakt zoals hierboven beschreven een account aan en voegt je kinderen toe.
• Nadien neem je contact op met team sport. Team sport zorgt ervoor dat je je kind kunt 

inschrijven bij zijn/haar klasgenootjes. 

Kinderen die afgelopen zomer naar cultuurkampen of speelplein in Waarschoot of Lovende-
gem geweest zijn hebben ook al een account in het systeem. Als je geen login hebt of je weet 
hem niet meer, neem dan op voorhand contact op met team sport.


