
Spelregels Sport na School 2021-2022 
 
Kinderen kunnen zich het gehele jaar inschrijven voor Sport na School. 
                                                                                                                            
Kosten: 
Er zijn 3 verschillende prijzen voor deelname aan Sport na School.  

1. Opgeven voor 1 september 2021 kost € 55  
2. Opgeven op/na september  2021 kost € 60 
3. Opgeven vanaf 1 januari 2022 kost  35,-. 

Wanneer de deelnemer de activiteit stopt zal er geen terugbetaling plaatsvinden.   
 
De lessen: 
Kleding: 
Kinderen dienen altijd sportkleding en sportschoeisel te dragen (geen zwarte zolen!). Tenzij dit 
anders wordt aangegeven door de lesgever. 
 
Sportvereniging: 
Tijdens de lessen hebben sportverenigingen de mogelijkheid om gastlessen te verzorgen.   
 
Stagiaires: 
Tijdens sport na school worden sportstagiaires en maatschappelijke stagiaires ingezet. Zij staan 
onder begeleiding van een professional.  
 
Afmelden: 
Indien uw zoon/dochter niet aanwezig kan zijn bij de les, verzoeken wij u dit door te geven aan de 
desbetreffende lesgever 
 

Locatie Groep Lesgever Email Telefoon 

Aan de 

Bron 

1-2 en 

3-6 

Chantal 

Hakkel 

c.hakkel@puntwelzijn.nl  06-14282336 

Boshoven 1-2 Syb 

Peeters 

s.peeters@puntwelzijn.nl  06-13632797 

Markeent 1-2  Debbie 

Wismans 

d.wismans@puntwelzijn.nl  06-20274727 

Markeent 3-6 Joep 

Raemakers 

j.raemakers@puntwelzijn.nl  06-31943892 

Stramproy 3-6 Jenny 

Smeets 

j.smeets@puntwelzijn.nl  06-27464443 

   
Ouders: 
Indien ouders naar de SNS lessen van hun kind willen kijken, zijn daar de mogelijkheid voor tijdens de 
eerste SNS les van hun kind. Ook kunnen ze alle lessen hierna het laatste kwartier in de les komen 
kijken op de tribune.  

 
Jeugdsportfonds 
Kinderen die in gezinnen leven met weinig geld kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning 
vanuit het jeugdsportfonds. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Punt Welzijn: 0495-
697900 
 
Les periode: 
Aanvang vanaf maandag 13-09-2021 t/m donderdag  14-07-2022 (Let op: dit is de een na laatste 
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schoolweek voor de grote vakantie). Lessen vallen uit op schoolvrije dagen! Dit zal tijdig worden 
gecommuniceerd.  
De lessen gaan alleen door bij voldoende aanmeldingen. Als een les niet door gaat wegens te weinig 
aanmeldingen, krijgt uw kind de mogelijkheid om aan te sluiten bij een andere les, lukt dat niet, dan 
vervalt uw inschrijving en krijgt u uw geld terug. 
 
Aansprakelijkheid 
De organiserende partijen en de trainers kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden. 
 
Informatie 
Indien u specifieke informatie over uw kind met ons wilt delen, kunt u contact opnemen met de 
docent.  
 
Privacy 
Voor het privacy regelement zie onze website(www.puntwelzijn.nl ).  
Uw contactgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor communicatie over de Sport na school 
lessen. Tijdens de Sport na School lessen kunnen er foto’s of filmopname gemaakt worden, deze 
worden met name gebruikt voor PR materiaal. Indien u de voorwaarden ondertekend geeft u 
toestemming om deze te gebruiken. Zo niet, vermeld dit dan op dit inschrijfformulier bij eventuele 
opmerkingen.   
 
Klachtenmelding: 
Indien u een klacht heeft kunt u deze via de volgende wijze melden. U gaat naar de website van Punt 
welzijn (www.puntwelzijn.nl ). Verdere informatie vindt u op het formulier.  
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