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JEUGDBELANGEN 
21 MAART 2002 

 
Hieronder vindt u de voorwaarden die gelden voor leden van Vereniging Jeugdbelangen. We onderscheiden twee 
verschillende leeftijdsgroepen: 
 
Kinderen 6 tot 12 jaar: 
Voor hen zijn er de bekende handvaardigheidsclubs. Deze clubs starten ieder jaar in september en stoppen in 
april. Er is geen club tijdens schoolvakanties en feestdagen. 
Tijden:   woensdagmiddag van 14.30 tot 16.00 uur. 

donderdagmiddag van 15.30 tot 17.00 uur. 
Kosten:  € 55,00 per seizoen van september tot en met april 

Dit is inclusief begeleiding, materialen, muziek, drinken en een traktatie. 
 
Jongeren 12 tot 16 jaar:  
De clubs voor deze leeftijd starten ieder jaar in september en lopen door tot eind mei. Er is géén club tijdens 
schoolvakanties en feestdagen. De clubs beginnen om 19.00 uur en duren tot 21.00 uur. 
Clubs:  Digitale club op maandagavond  

Kook club op dinsdagavond  om de week 
Tekenclub op woensdagavond    

Kosten:  € 87,00 per seizoen van september tot en met mei, de kook club € 55,00 
  Dit is inclusief begeleiding, materialen, muziek, drinken en snack. 
 
Contributie 
U kunt de verschuldigde contributie in één of twee termijnen overmaken op NL80RABO0121334848 t.n.v. 
Vereniging Jeugdbelangen te Enkhuizen. Wilt u hier de naam van uw kind en de club en clubdag vermelden?  
 
Voor de woensdag- en donderdagmiddagclubs: 
€ 55,00 vóór eind september 
Of: € 27,50 vóór eind september (voor het 1ste deel van het seizoen - september t/m december). 
En: € 27,50 vóór eind januari (voor het 2de deel  van het seizoen – januari t/m april). 
 
Voor de tienerclubs: 
€ 87,00 vóór eind september.  
Of: € 43,50 vóór eind september (voor het 1ste deel van het seizoen – september t/m december). 
En: € 43,50 vóór eind januari (voor het 2de deel van het seizoen – januari t/m mei). 
 
In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk een betalingsregeling te treffen. Hiertoe kunt u contact opnemen met de 
ledenadministratie, secretaris@jeugdbelangen.com. 
 
Locatie/telefoon 
Jongeren activiteiten centrum Vereniging Jeugdbelangen, Anjerstraat 1A, 1602 XZ Enkhuizen, telefonisch 
bereikbaar een half uur voor en half uur na de clubtijden op nummer 06-49785714. Buiten deze tijden, telefoon  
06-42813228. 
 
Inschrijving in ledenregister 
Inschrijving in het ledenregister gebeurt door éénmalig een inschrijfformulier in te vullen en in te leveren. Hierna 
wordt uw kind, tot wederopzegging ingeschreven als lid. 
  
Opzeggen  
Opzeggen van het lidmaatschap kan door een brief bij de club in te leveren of een mail naar de penningmeester 
te sturen tegen het eind van een seizoensdeel. Dit betekent dat opzeggen alleen kan in de maanden november 
en maart voor de clubs van de woensdag- en donderdagmiddag en in de maanden november en april voor de 
tienerclubs. Indien opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het 
eerstvolgende seizoensdeel. 
 
Aandachtpunten 
Op de club wordt geregistreerd of uw kind aanwezig is. Uw kind is verzekerd tijdens de cluburen.  
Van huis naar de club en van de club naar huis bent u verantwoordelijk. Wij verzoeken u, wanneer uw kind 
onverhoopt de club niet kan bezoeken om uw kind(eren) tijdig af te melden op 06-49785714 of 06-42813228 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u mailen naar info@jeugdbelangen.com of bellen naar 06-42813228. 
Onze vrijwilligers zijn in het bezit van een VOG. 
 
CORONA: Bij de ingang moeten de kinderen hun handen reinigen met de ter beschikking staande middelen. 
Ouders mogen nu niet naar binnen men kunt tot 1,5 meter afstand van de ingang hun kind begeleiden naar de 
club. Indien het kind klachten heeft die aan Corona gelinkt kunnen worden, wordt het geacht thuis te blijven.                                                                                                                             
 


