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AFSPRAKENKADER NEVENACTIVITEIT  

VOOR JONGEREN DE PASSIE 2020 
 
 
1. De organisator van De Passie 2020 is de parochie in Sint-Niklaas, die de administratieve, financiële en 

juridische aspecten ervan inbedde in haar Pastorale Parochiale vzw van de Parochie in Sint-Niklaas 
(ondernemingsnummer 4.527.216.65). Het algemene beleid van de parochie volgt de richtlijnen van de 
katholieke Kerk in België en van het Bisdom Gent. De nevenactivteit voor jongeren(-groepen) in het kader 
van De Passie 2020 wordt georganiseerd door de parochie in Sint-Niklaas in samenwerking met Jokri 
Waasland, de jongerenwerking van het dekenaat Sint-Niklaas. 

 
2. De verantwoordelijke contactpersonen zijn Shauni Verleye en Christof Bouweraerts. Zij kunnen vooraf 

worden bereikt via info@depassie. De verantwoordelijken bezorgen per e-mail ten minste één week voor 
De Passie 2020 een e-mail met concrete instructies en contactgegevens aan elke deelnemer of 
deelnemende groep. Elke groep geeft bij inschrijving contactgegevens door van een 
groepsverantwoordelijke die tijdens de actviteit zelf aanwezig is als begeleider van de groep. 

 
3. De nevenactiviteit voor jongeren is gericht tot jongeren vanaf 16 jaar en omvat een deelprogramma voor 

De Passie 2020 en een deelprogramma na De Passie 2020. Alle activiteiten vinden plaats op of in de 
nabijheid van de Grote Markt in Sint-Niklaas. 

 
4. Het deelprogramma voor De Passie 2020 omvat een panelgesprek, een bezoek aan het marktje met 

infostands, de eucharistieviering en een pastamaaltijd. Hiervoor worden geen kosten aangerekend. Bij de 
inschrijving dient aangegeven te worden met hoeveel personen men naar het panelgesprek komt, of men 
gebruik wenst te maken van de gratis pastamaaltijd in een handelzaak, met hoeveel personen en welke 
pasta’s men wenst te bestellen. 

 
5. Deelname aan het bezoek aan het christelijke marktje, aan de eucharistieviering en de pastamaaltijd zijn 

optioneel. Groepen of individuen die hier niet aan deelnemen, zijn volledig zelf verantwoordelijk voor de 
invulling van de tijd tussen het de elementen van het programma waaraan ze wel deelnemen. Wie niet 
aan de pastamaaltijd deelneemt, is zelf verantwoordelijk  

 
6. Het naprogramma bestaat uit een bescheiden muziekoptreden in jeugdcentrum Den Eglantier in Sint-

Niklaas, meteen aansluitend bij De Passie 2020. Hiervoor worden geen kosten aangerekend. Dranken 
kunnen worden aangekocht in het jeugdhuis aan de door het jeugdhuis bepaalde prijzen. Jongeren zijn 
zelf verantwoordelijk voor wat ze drinken. Voor deelnemende groepen ziet de leiding zelf toe op het 
drinkgedrag van hun aanwezige leden. 

 
7. Groepen of individuen die aan het naprogramma in Den Eglantier deelnemen, kunnen blijven overnachten 

tot zolang er beschikbaren slaapplaatsen zijn. Zij schrijven hiertoe op voorhand in en geven daarbij het 
aantal overnachtende deelnemer door. De organisatoren voorzien enkel een verwarmd lokaal in een 
schoolgebouw waar de deelnemende jongeren op een slaapmat of in een slaapzak kunnen overnachten 
en kunnen beschikken over een toilet. De jongeren brengen zelf hun slaapgerij mee. Voor de overnachting 
wordt 5 euro per deelnemer aangerekend. Groepen of individuen die niet deelnemen aan het 
naprogramma in Den Englantier kunnen geen aanspraak op een slaapplaats. 
 

8. Omstreeks 24 uur vertrekken de jongeren die wensen te overnachten in groep en onder begeleiding van 
de organisatoren naar de slaapplaats. Zij kunnen zich na aankomst meteen klaarmaken om te gaan slapen. 
Ten laatste om 0.45 uur wordt stilte vereist in het lokaal.  

 
9. De groepsleiding van de deelnemende groepen ziet zelf toe het gedrag van hun deelnemende leden 

tijdens de overnachting. Het spreekt voor zich dat gevraagd wordt dat deelnemers elkaar rust gunnen en 
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zich correct gedragen. Het nuttigen van alcoholische dranken en stimulerende middelen, roken en 
seksuele contacten zijn niet toegelaten. 

 
10. Gedurende de nacht blijft een verantwoordelijke van de organisatie aanwezig op de slaaplaats. Hij of zij 

is steeds aanspreekbaar in geval van problemen. 
 
11. Op zondagochtend vanaf 8.30 uur bieden de organisatoren op de slaapplek een ontbijt aan, dat bestaat 

uit koffiekoeken en een drankje. Ten laatste om 10 uur vertrekken de deelnemers huiswaarts. 
 
 
 
 
 (Plaats) ………………………………………………………………………….. ,  (datum) ……………………………………… 
 
Volledige naam en handtekening 
 


