Bijlage bij aanvraagformulier Meedoen-voorziening

Organisatie

Wat wordt er vergoed?

Aikido School Ando

1 jaar contributie + benodigdheden (pak, lesgeld,
bondscontributie en inschrijfkosten)

Art4U

Korting op het cursusaanbod. Voor het volledige aanbod kunt
u kijken op www.art4u-kunsteducatie.nl onder het kopje
meedoenvoorziening.
Let op:
voor het indienen van de aanvraag graag eerst contact
opnemen om te kijken of u kunt deelnemen aan de
gewenste activiteiten;
voor sommige activiteiten zijn er bijkomende kosten voor
bijvoorbeeld instrumenten. Deze worden niet vergoed

Artisport

1 jaar onbeperkt fitness
Exclusief borg pasje (€ 15)

Atalanta

Onbeperkt fitness (maandag t/m vrijdag van 13 tot 17 uur)
Let op:
- exclusief € 10,00 borg voor het pasje;
neem eerst contact op om te kijken of u bij de
sportschool terecht kunt.

Badmintonclub Zoef

1 jaar contributie

BC VIDO

1 jaar contributie

De Nieuwe Band

De jaarlijkse deelnemersbijdrage plus activiteitenbijdrage tot
een maximumbedrag van 200 euro.
Let op:
- voor het indienen van de aanvraag voor de
meedoenvoorziening eerst contact opnemen met de
Nieuwe Band om te kijken of u kunt deelnemen aan de
gewenste activiteiten;
- voor sommige activiteiten zijn er bijkomende kosten voor
bijvoorbeeld materialen, kleding etc. Deze worden niet
vergoed.

De Parasol

Eén cursus met inschrijfgeld van ten hoogste € 220 (Let op:
bij sommige cursussen kan sprake zijn van bijkomende
kosten voor materialen)

De Schalm

Theatervoorstellingen naar keuze t.w.v. € 75,00 en 3 gratis
filmkaartjes voor De Schalm Bioscoop.
Let op:
U dient uw bestelling voor de theatervoorstellingen in één
keer door te geven bij de theaterkassa. De
filmvrijkaartjes die u ontvangt zijn geldig voor een film
naar keuze. U ruilt deze aan de kassa om voor een
kaartje voor de film die u gekozen heeft.
Neem uw ID mee als u naar een voorstelling gaat. Dit
ivm controle
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GVAC

Atletiek/wandelen: 1 jaar contributie (Let op: exclusief € 7,00
inschrijfgeld en wedstrijdlicentie)

Gym- en trimvereniging

Jaarcontributie
- Wekelijks beweeglessen
- Excl € 10,- inschrijfgeld

Voorwaarts
Harmonie Sub Umbra

1 jaar contributie en lesgeld tot een maximum van € 250.
Let op:
muzieklessen via de muziekschool worden niet vergoed;
voor het lenen van het instrument en kleding wordt een
borg van € 100,00 euro gevraagd. Deze borg wordt niet
vergoed.

KBO Kring Veldhoven

1 jaar contributie
eigen bijdrage van 2 (halve) dagreizen
eigen bijdrage van diverse activiteiten

SDO

1 jaar contributie.
Let op:
- u kunt voor uw aanvraag 4 weken meetrainen ter
kennismaking;
- voor het meedoen aan wedstrijden is een wedstrijdshirt
vereist. Kosten hiervan zijn € 20 euro. Deze kosten
worden niet vergoed.

Seniorenvereniging PVGE

1 jaar contributie plus deelname aan maximaal 2 clubs tot
een bedrag van € 200,00. De actuele bedragen van
contributie en deelname aan de clubs vindt u op
https://veldhoven.pvge.nl/

Sportcentrum Cardo

een jaarabonnement fitness “1 keer per week alles”. U mag
de hele dag sporten. Indien nodig/gewenst krijgt u een
intakegesprek en begeleiding/instructie. Inschrijfgeld ad 37
euro hoeft u niet te betalen. Let op:
- exclusief borg van 25 euro voor het pasje; neem eerst
- contact op om te kijken of u bij de sportschool terecht kunt.

Sportsup Health centre

Onbeperkt fitness en groepslessen tijdens piek en daluren,
inclusief het inschrijfgeld. Exclusief borg voor het pasje.

Stichting EVA

Activiteiten voor vrouwen van buitenlandse afkomst (taal- en
handwerkgroepen)

Stichting De Stalvrienden

11 keer per jaar een “les” van drie kwartier per keer. Wij
bieden dan het volgende aan:
Een gediplomeerde instructrice
De benodigde vrijwilligers om te ondersteunen
Een paard dat geschikt is voor de doelgroep
De locatie (kan zowel in de rijbak van De Schietberg in
Veldhoven zijn als in de bossen in de omgeving)

Swove

-

Dagbesteding ‘samen de dag door’
Respijtzorgvoorziening
maaltijden van de eetvoorziening
eventueel benodigd vervoer naar de gekozen activiteit,
voor mensen met een indicatie daartoe
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Tennisopleiding De Heiberg

Maximaal 2 blokken van 15 tennislessen bij de
Tennisopleiding de Heiberg in Veldhoven. Start
cursusmomenten september/januari/april. Racket is in het
begin beschikbaar. Meer info vindt u op
http://www.deheiberg.nl/algemeen/
Inschrijven kan via http://www.deheiberg.nl/inschrijven/

Tennisvereniging de Hogt

1 jaar contributie (exclusief trainingen)

Voetbalvereniging SV Marvilde

1 jaar contributie

Voetbalvereniging Rood-Wit

1 jaar contributie

Voetbalvereniging UNA

1 jaar contributie

Veldhovense zwemvereniging

1 jaar contributie voor zwemmen op maandagavond bij een
trimgroep (Let op: dit zijn geen zwemlessen)

Njord
Zonnebloem Veldhoven

Deelname aan alle activiteiten van de Zonnebloem Veldhoven
(alle wijken) tot een maximum van € 200,00 per jaar.
Zie voor activiteiten de website www.zonnebloemveldhoven.nl

Zwembad den Ekkerman

Passe Partout + tegoed voor 25 keer vrij zwemmen
of 25 beweeglessen
of 40 zwemlessen (voor volwassenen)

Let op:
neemt u voor het indienen van de aanvraag eerst contact op omdat voor sommige
clubs wachtlijsten bestaan;
als u nog geen lid bent, dient u zowel uw aanmelding als lid als de keuze voor uw
clubkeuze in 1 keer door te geven;
voor sommige clubs zijn er bijkomende kosten voor bijvoorbeeld materialen,
kleding etc. Deze worden niet vergoed.
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