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Uitleendienst Kampeermateriaal - Aanvragen en inventaris
In de loop van februari 2015 krijgen jeugdverenigingen bericht over hun tentenaanvraag
die ze vanaf 1 oktober 2014 konden indienen. Verenigingen die over voldoende tenten
kunnen beschikken, hoeven verder niets te doen. Verenigingen waarvan de aanvraag
geweigerd werd, vinden bij de brief van de Uitleendienst Kampeermateriaal (ULDK) een
formulier om tenten aan te vragen bij Defensie. Verenigingen uit Vlaams-Brabant kunnen
hiervoor bij de provincie terecht.
In 2013 kreeg de ULDK 1214 aanvragen voor het ontlenen van tenten, goed voor
115.210 slaapplaatsen. Jaarlijks worden 10 à 15 procent van de zomer-aanvragen
geweigerd wegens uitputting van de stock. Ondanks de twee uitleenposten waarmee de
ULDK een overeenkomst heeft (Defensie en de uitleendienst van de provincie VlaamsBrabant) hebben jaarlijks 5 à 10 procent van de jeugdverenigingen die een aanvraag
indienen, geen tenten ter beschikking voor de organisatie van hun zomerkamp.
1. Wat is de inventaris van ULDK, zowel voor senior- als patrouilletenten? Graag een
overzicht van 2012 tot nu.
2. Wat is de inventaris van Defensie en de uitleendienst van de provincie VlaamsBrabant? Graag een overzicht van 2012 tot nu.
3. Hoeveel aanvragen werden er ingediend bij het ULDK en hoeveel daarvan werden
geweigerd? Graag een overzicht van 2012 tot nu.
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1. Overzicht tentenstock ULDK

Seniortenten
Patrouilletenten

2012
2.185
2.885

2013
2.095
2.890

2014
2.007
3.140

2015
1.912
3.140*

*De controle- en herstellingswerken aan de patrouilletenten zijn momenteel volop aan de
gang. Een realistische schatting zou zijn ongeveer veertig buitendienststellingen. Eind
2014 werd echter een bestelling van patrouilletentzeilen geplaatst waardoor 40
patrouilletenten opnieuw in roulatie kunnen gebracht worden. We voorspellen dan ook
een status quo.
2. Overzicht tentenstock Defensie en Uitleendienst provincie Vlaams-Brabant
a) Overzicht tentenstock Defensie
Aantal
Aantal
Aantal geholpen
tenten
slaapplaatsen
groepen
2012
421
3.259
58
2013
329
2.384
53
2014
292
2.376
38
Aangezien het een aanbod van verschillende types tenten betreft wordt in deze tabel ook
het aantal slaapplaatsen weergegeven als indicatie.
Voor 2015 wordt momenteel in samenwerking met Defensie bekeken hoeveel
tenten ter beschikking kunnen worden gesteld voor ontlening tijdens de
zomermaanden. Wel is het aantal beschikbare tenten duidelijk in dalende lijn.
Wegens besparingen zal deze tentenstock de komende jaren wellicht niet opnieuw
aangevuld worden.
b) Overzicht tentenstock Uitleendienst Vlaams-Brabant
Seniortenten
Patrouilletenten

15
85

De stock bleef sinds 2012 ongewijzigd. De tenten worden prioritair ingezet bij
Vlaams-Brabantse verenigingen die geen of onvoldoende tenten kregen toegewezen
bij de ULDK.
3. Overzicht aanvragen ULDK
Aanvragen 2012
Totaal aantal aanvragen
Toegekende aanvragen
Geweigerde aanvragen

Totaal

Aantal
1.161
1.009
152

%
100,00
86,91
13,09

Geweigerd: aanvraag beantwoordt
niet aan de regelgeving (dubbele
aanvraag, buiten seizoen,…)
Geweigerd: voorraad uitgeput
Waarvan alternatief bij Defensie
Waarvan alternatief bij Uitleendienst
provincie Vlaams-Brabant
Waarvan zonder alternatief
Aanvragen 2013
Totaal aantal aanvragen
Toegekende aanvragen
Geweigerde aanvragen

Aanvragen 2014
Totaal aantal aanvragen
Toegekende aanvragen
Geweigerde aanvragen

Totaal
Geweigerd: aanvraag beantwoordt
niet aan de regelgeving (dubbele
aanvraag, buiten seizoen,…)
Geweigerd: voorraad uitgeput
Waarvan alternatief bij Defensie
Waarvan alternatief bij Uitleendienst
provincie Vlaams-Brabant
Waarvan zelf gevonden alternatief
(bevriende
verenigingen,
privémarkt,…)
Waarvan zonder alternatief

Totaal
Geweigerd: aanvraag beantwoordt
niet aan de regelgeving (dubbele
aanvraag, buiten seizoen,…)
Geweigerd: voorraad uitgeput
Waarvan alternatief bij Defensie
Waarvan alternatief bij Uitleendienst
provincie Vlaams-Brabant
Waarvan zelf gevonden alternatief
(bevriende
verenigingen,
privémarkt,…)
Waarvan zonder alternatief

41

3,53

111
58
10

9,56
5,00
0,86

43

3,70

Aantal
1.214
1.019
195
51

%
100,00
83,94
16,06
4,20

144
53
8

11,86
4,37
0,66

25

2,06

58

4,78

Aantal
1.070
906
164
24

%
100,00
84,67
15,33
2,24

140
38
10

13,08
3,55
0,93

9

0,84

83

7,76

Aanvragen 2015:
Voor het ontleenseizoen 2015 ontvingen we tot nu toe 923 aanvragen. In 771 dossiers
werd de ontlening van tenten toegewezen. Dat wil zeggen dat voorlopig 152 (16,5%)
aanvragen geweigerd werden wegens uitputting van de stock. Momenteel worden de
alternatieven bij Defensie en de Uitleendienst provincie Vlaams-Brabant in kaart gebracht
om zoveel mogelijk groepen met een weigering uit de nood te helpen.
Definitieve cijfers voor 2015 kunnen uiteraard pas na het einde van het ontleenseizoen
(15 november) worden opgemaakt.

