
Spelregels Sport na School – Aanbod sportverenigingen 2022-2023 
 
Er zijn verschillende naschoolse activiteiten die door Punt Welzijn 
worden georganiseerd. Het aanbod bestaat uit twee categorieën 
namelijk; het aanbod vanuit Punt Welzijn en het aanbod vanuit de 
sportverenigingen. Beide categorieën werken met hetzelfde blokken systeem. Het schooljaar is 
verdeeld in 3 blokken van +/- 10 weken. Voor ieder blok zal je je kind opnieuw moeten aanmelden. Je 
kunt je kind aanmelden voor blok 1 vanaf 19 september. De eerste lessen van blok 1 starten op 31 
oktober. 
                                                                                                                            
Kosten aanbod Sportverenigingen 

  
 

 
Je kunt deelname regelen via het inschrijfformulier onder aan pagina van het desbetreffende 
aanbod. Na het aanmelden via de website is de deelname gereserveerd. De betaling vindt in de 
eerste les plaats. Geef jouw dochter of zoon een envelop mee waarop zijn of haar naam staat en 
overhandig deze envelop met het exacte bedrag aan de lesgever tijdens de eerste les of overhandig 
zelf deze envelop na afloop van de eerste les.   
 
(Wanneer de deelnemer met Sport na school stopt zal er geen terugbetaling plaatsvinden). 
 
De lessen: 
Kleding: 

Aanbod Kleding voorschriften  
Hockey na school (buiten) Flexibele kleding passend bij het weer en buiten sportschoeisel. 
Atletiek na school (buiten) Flexibele kleding passend bij het weer en buiten sportschoeisel. 
Basketbal na school (binnen) Sportkleding en binnen sportschoeisel (geen zwarte zool) 
Handbal na school (binnen) Sportkleding en binnen sportschoeisel (geen zwarte zool) 
Zwemmen na school (binnen) Zwemkleding, handdoek, duikbril. 

 
Tip: geef  het kind een flesje water mee, zodat het altijd iets kan drinken! 
 
Stagiaires: 
Tijdens Sport na school worden sportstagiaires en maatschappelijke stagiaires ingezet. Zij staan 
onder begeleiding van een professional.  
 
Afmelden 
Indien het kind niet aanwezig kan zijn bij de les, verzoeken wij je dit door te geven door een mail te 
sturen naar: s.peeters@puntwelzijn.nl 
   
 
 
 
 
 
 
 

        
aantal 
weken kosten 

blok 1 8  €  12,00  
blok 2 n.v.t n.v.t 
blok 3 n.v.t n.v.t 



Toeschouwen  ouders/verzorgers: 
Voor ouders is het toegestaan om langs het veld of op de tribune te kijken naar de lessen. Helaas is 
het bij zwemmen na school niet mogelijk om te kijken naar de lessen. Ouders/verzorgers kunnen 
hierbij wachten in de horecagelegenheid. 
 
Jeugdsportfonds 
Kinderen die in gezinnen leven met weinig geld kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning 
vanuit het Jeugdsportfonds. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Punt Welzijn: 0495-
697900 
 
Lesperiode aanbod Sportverenigingen: 
 

 Aanmeldperiode Lesperiode 

Blok 1 19 september t/m 27 oktober 31 oktober t/m 23 december 

Blok 2 n.v.t n.v.t 

Blok 3 n.v.t n.v.t 

 
Aanmelden kan vanaf de hierboven weergegeven data vanaf 9:00. vol = vol  
 
 
Aansprakelijkheid 
De organiserende partijen en de lesgevers kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld 
worden. 
 
Informatie 
Indien je specifieke informatie over je kind met ons wil delen, neem dan contact op me Syb Peeters 
via s.peeters@puntwelzijn.nl  
 
Privacy 
Voor het privacy regelement zie onze website(www.puntwelzijn.nl ).  
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 je de voorwaarden ondertekent, geef je 
toestemming om deze te gebruiken. Zo niet, vermeld dit dan op dit inschrijfformulier bij eventuele 
opmerkingen.   
 
Klachtenmelding: 
Indien je een klacht hebt kun je deze via de volgende wijze melden. Ga naar de website van Punt 
welzijn (www.puntwelzijn.nl/klachtenprocedure). Verdere informatie vind je op het formulier.





 


