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afya wie?!
AFYA is de jeugddienst van de Gezinsbond en is sinds november 2004 een afzonderlijke
vereniging die aan kinderen en jongeren sportieve jeugdkampen aanbiedt. Vanaf 1 januari
2009 is AFYA vzw door de Vlaamse overheid ook erkend en gesubsidieerd als Landelijke
Jeugdvereniging. Sinds 2012 leiden we ook jongeren vanaf 16 jaar op tot animator in het
jeugdwerk. Sinds 2015 organiseren we daarnaast jaarlijks een vormingsweekend voor
jongeren vanaf 15 jaar.
De werking van AFYA vzw is erop gericht om kinderen en jongeren ontmoetingskansen te bieden. We
willen kinder- en jongerenactiviteiten combineren met positieve sociale ervaringen. Hierbij steunen de
activiteiten op drie pijlers: participatie, ontmoeting en begeleiding. Met deskundige en pedagogische
begeleiding garanderen we activiteiten die leuk, leerrijk, actief en sociaal gericht zijn. De deelnemers
van onze kinderactiviteiten, jeugdkampen en vormingen krijgen de kans om zich op persoonlijk vlak te
ontplooien.
Sinds 1 september 2017 kan je bij AFYA ook materiaalpakketten huren. Hierover vind je meer
informatie in deze folder. Dit materiaal aankopen konden we realiseren binnen het project 'AFYA on
tour' met de energieke steun van

.

voor meer informatie over afya kan je terecht op www.afya.be

wat kan ik huren?
Sinds 1 september 2017 kan je bij AFYA volgend materiaal huren:
Laserspelkoffer – p4

Gezelschapsspellenkoffer – p6

Circuspakket – p5

Verkleedkoffers – p7

Opgelet: enkel de laserspelkoffer kan je tijdens de zomervakantie huren. De andere pakketten worden
tijdens deze vakantieperiodes op de AFYA-jeugdkampen ingezet.
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hoe kan ik materiaal huren?
Laserspelkoffer
De laserspelkoffer reserveer je online via www.lazertag.be Je kan deze ophalen/terugbrengen in
Beerse, Brussel (kantoren Gezinsbond), Gent, Hasselt, Herent en Merksem. Ieder verhuurpunt heeft
zijn eigen openingsuren, deze vind je terug op bovenstaande website. Daarnaast kan je er ook voor
kiezen om de pakketten thuis te laten leveren.
Andere spelpakketten
De andere pakketten reserveer je door, ten laatste 14 dagen voor aanvang van de activiteit, een mail
te sturen naar afya@gezinsbond.be met vermelding:
Naam huurder

Telefoonnummer contactpersoon

Datum activiteit

Welk(e) pakket(ten) je aanvraagt

Vermoedelijk aantal deelnemers

Hoe lang kan ik huren en wat kost dit?
Laserspelkoffer
De laserspelkoffer ophalen in Brussel kan enkel op dinsdag- of donderdagnamiddag (13u30-15u30).
Terugbrengen ervan kan in het afhaalpunt in Brussel op dinsdag of donderdag in de voor- (9u-11u) of
namiddag (13u30-15u30). Deze laten leveren kan vanaf €15 (zie voorwaarden www.lazertag.be). Huur
je op dinsdag, dan moet je de koffer op donderdag terugbrengen en omgekeerd. We vragen voor dit
materiaal een waarborg van €50. Deze krijg je terug bij volledig en in goede staat terug brengen van
het materiaal. Huren in een ander afhaalpunt? Bekijk de openingsuren op www.lazertag.be
Andere spelpakketten
De andere pakketten kan je maximum voor 1 week huren. De prijzen zijn verschillend per pakket en
vind je verder in deze folder terug. Je kan een materiaalpakket ophalen in Brussel (Troonstraat 125,
1050 Brussel) of thuis laten leveren tegen de meerprijs van €50.
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Laserspelkoffer

Wat zit er in deze koffer?
Het gevraagde aantal sets (1 set = 8 lasergeweren) en 2 reserve lasergeweren (ongeacht
het aantal gevraagde sets). Dit materiaal zit in een grote rolkoffer.
Wat kost huren van dit pakket?
€ 50 voor 8 lasergeweren + 2 reserve geweren
€ 80 voor 16 lasergeweren + 2 reserve geweren
€ 120 voor 24 lasergeweren + 2 reserve geweren
€ 160 voor 32 lasergeweren + 2 reserve geweren
€ 190 voor 40 lasergeweren + 2 reserve geweren
€ 228 voor 48 lasergeweren + 2 reserve geweren
€ 266 voor 56 lasergeweren + 2 reserve geweren
€ 304 voor 64 lasergeweren + 2 reserve geweren
Hoeveel kinderen kan je hiermee animeren?
Per set kan je tegelijkertijd 8 kinderen een spannend spel laten spelen.
Aantal koffers ter beschikking.
Wij hebben 8 laserspelkoffers ter beschikking.
Begeleiding?
We geven je enkele leuke voorbeeldspelen en een handleiding mee bij afhalen van het
materiaal. Je kan er dus zo zelf mee aan de slag! Voorzie best 1 begeleider bij reservatie
van 1 set en 2 begeleiders bij reservatie vanaf 2 sets.
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circuspakket

Wat zit er in dit pakket?
1 transportzak

3 diabolo's met staven

12 jongleerballen

6 jongleerknotsen

81 jongleerdoekjes

6 junior jongleerringen

5 jongleerborden
Wat kost huren van dit pakket?
€ 28 per ontlening
Hoeveel kinderen kan je hiermee animeren?
Met dit pakket kan je tot 40 kinderen circustechnieken aanleren.
Aantal pakketten ter beschikking.
Wij hebben 1 circuspakket ter beschikking.
Begeleiding?
Voorzie best 1 begeleider (met enige circuskennis) per 15 deelnemers.
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gezelschapsspellenkoffer

Wat zit er in deze koffer?
Een mix van 20 spellen geschikt voor jong en oud (4-99 jaar):
Beverbende (leeftijd: 6+)

Manga Manga (leeftijd: 8+)

Black Stories (leeftijd: 10+)

Nada (leeftijd: 6+)

Commando Pinkelen (leeftijd: 4+)

Olympicards (leeftijd: 6+)

Dieven (leeftijd: 8+)

Pissebedden (leeftijd: 8+)

Dobble (leeftijd: 6+)

Rummy Travel (leeftijd: 8+)

Doodle city (leeftijd: 8+)

Saboteur (+ uitbreiding)

Fifty fifty (leeftijd: 9+)

(leeftijd: 8+)

Guillotine (leeftijd: 12+)

Spirelli (leeftijd: 6+)

Love Letters (leeftijd: 10+)

Take 5 (leeftijd: 10+)

Machiavelli (leeftijd: 10+)

Timber (leeftijd: 6+)

Wat kost huren van deze koffer?
€ 28 per ontlening
Hoeveel kinderen kan je hiermee animeren?
Met deze koffer kan je tot 130 personen laten spelen. Er zijn spellen voor zowel jongere als
oudere kinderen (zie hierboven).
Aantal koffers ter beschikking.
Wij hebben 3 gezelschapsspellenkoffers ter beschikking.
Begeleiding?
Je kan aan de slag met de speluitleg dewelke bij elk gezelschapsspel bijgevoegd is. Voorzie
best 1 begeleider per 8 kinderen zodat je iedereen bij de start op weg kan helpen.
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verkleedkoffers

Wat zit er in deze koffers?
Er zijn 2 koffers (lengte 60 cm, breedte 80 cm en hoogte 57cm): 1 met verkleedkleren en 1
met -accessoires. In de koffer verkleedkleren zit 1 exemplaar van volgende items:
Cape vampier

Dierenpak kikker

Dierenpak pinguïn

Boevenkostuum

Dierenpak kip

Dierenpak zebra

Clownskostuum

Dierenpak koe

Gladiator kostuum

Clownschoenen

Dierenpak krokodil

Tiroler kostuum

Dierenpak bij

Dierenpak olifant

In de koffer verkleedaccessoires zit 1 exemplaar van volgende items:
Bal met ketting

Heksenhoed

Pruik eenhoorn

Bijl oermens

Hoed steward

Pruik Heidi

Bordje film

Kapiteinspet

Pruik professor

Brandweerhelm

Politiepet

Pruik punk

Grijze baard

Pruik oerman

Spaanse hoed

Grote bril

Pruik clown

Viking helm

Wat kost huren van deze koffers?
€ 28 per ontlening (= 1 van de 2 koffers)
Hoeveel kinderen kan je hiermee animeren?
Met deze koffers kan je tot 32 personen (volwassenen!) tegelijk laten verkleden.
Aantal koffers ter beschikking.
Wij hebben 1 koffer met verkleedkleren en 1 koffer met verkleedaccessoires ter beschikking.
Begeleiding?
Zet een gekke hoed op en neem de deelnemers mee in een heerlijke fantasiewereld! Voorzie
best 1 begeleider per 15 kinderen.
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