
  
Reglement van de Stichting Gastouders Hongarije: 

 
 
Artikel 1 : Dit reglement vloeit voort uit de statuten van de Stichting Gastouders 
Hongarije en is goedgekeurd door het bestuur van de Stichting in haar vergadering d.d. 24 
april 1997 
Artikel 2 : De Stichting Gastouders Hongarije behoudt zich het recht voor om 
wijzigingen aan te brengen die tijdens haar vergadering wordt goedgekeurd. 
Artikel 3 : Bovengenoemde Stichting funcioneert als tussenpersoon tussen de Hongaarse 
kindertehuizen en de gastouders. De Stichting regelt het vervoer van de kinderen in de 
vakantieperioden. De selectie van gastouders is voorbehouden aan de Stichting Gastouders 
Hongarije. 
Artikel 4 : De gastouders zijn er verantwoordelijk voor dat de kinderen tijdig worden 
opgehaald van de plaats van aankomst in Nederland en zijn er verantwoordelijk voor dat de 
kinderen tijdig gebracht worden op de plaats van vertrek. 
Artikel 5 : De gastouders zijn verantwoordelijk voor een behoorlijk verblijf van hun 
vakantiekind gedurende de vakantieperiode. Onder behoorlijk verblijf wordt verstaan dat de 
kinderen in een gastgezin geconfronteerd worden met de algemeen aanvaardbare normen en 
waarden op het gebied van verzorging, voeding, opvoeding en zedelijkheid. 
Artikel 6 : De gastouders zijn verplicht de Stichting Gastouders in kennis te stellen in het 
geval zich er problemen met het vakantiekind voordoen als genoemd in artikel 5. De Stichting 
Gastouders Hongarije verplicht zich hier adequaat op te reageren en eventueel het kind elders 
onderdak te verschaffen. De Stichting Gastouders Hongarije beschikt in dit geval over 
crisisopvangadressen. 
Artikel 7 : Indien voor het vakantiekind kosten gemaakt worden welke de gastouders bij 
de Stichting Gastouders Hongarije willen declareren, dient hiervoor vooraf toestemming te 
zijn verleend door de penningmeester van de Stichting. Deze toestemming moet door de 
gastouders eventueel schriftelijk bevestigd kunnen worden. Indien er zonder voorafgaand 
overleg met de penningmeester van de Stichting kosten worden gemaakt, zijn deze voor 
rekening van de gastouders. 
Artikel 8 :  Gelijktijdig met de aanmelding van de vakantieperiode van het kind, dient de 
bijdrage van de gastgezinnen op de rekening van Stichting Gastouders Hongarije te worden 
overgemaakt. Indien de betaling niet is voldaan kan plaatsing van het kind achterwege blijven. 
Artikel 9 : Gastouders ingeschreven bij Stichting Gastouders Hongarije dienen een 
verklaring omtrent het gedrag te overleggen. Deze vraagt men aan bij de gemeente waar men 
woont. 
Artikel 10 : Indien een garantstelling verlangt wordt, dient de gastouder hiervoor zorg te 
dragen. 
Artikel  11 :  De Stichting Gastouders Hongarije kan zonder opgave van reden besluiten 
om geen gastkind in een gezin te plaatsen. 


