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Welkom bij Vrije tijd
Deze folder is bedoeld om jullie te informeren over de activiteiten van Vrije tijd
Eindhoven. De afdeling Vrije tijd organiseert allerlei activiteiten voor mensen met
een beperking. Activiteiten om je te ontspannen, in te spannen of creatief bezig te
zijn. Houd je van dansen en muziek, dan ben je bij ons aan het goede adres. Ook de
feestdagen laten we niet ongemerkt voorbij gaan. Pasen, carnaval, Koningsdag of
Kerst, we maken er altijd een feestje van.
In deze folder vind je een overzicht van alle activiteiten. Via publicaties brengen we je
op de hoogte van onze activiteiten. Deze versturen we ongeveer 3 weken voor
aanvang van een nieuwe club. De datums waarop de clubs van start gaan zijn nu nog
niet bekend, deze kun je later terug lezen op de publicatie. Daar staat precies op
wanneer, waar, hoe laat de activiteiten plaatsvinden en wat de eventuele kosten zijn.
Ook staan in deze folder de regels waar we ons aan houden bij deelname aan vrije
tijds activiteiten.
Wil je op de hoogte blijven van ons aanbod, geef je e-mailadres dan door aan de
afdeling Vrije tijd via vrijetijd.eindhoven@lunetzorg.nl.
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Reglement
In dit reglement staan de spelregels als je een activiteit van Vrije tijd Eindhoven gaat
doen:
Aanmelden voor een activiteit
Als je aan een activiteit mee wilt doen, dan moet je je aanmelden. De uiterste
aanmelddatum staat op de publicaties, die je door het jaar heen ontvangt, vermeld. Zorg
dat je op tijd aanmeld want in veel gevallen geldt VOL=VOL.
Duur van de activiteiten
Als je jezelf hebt aangemeld voor een activiteit doe je mee zolang als is afgesproken.
Bestaat de activiteit bijvoorbeeld uit zes keer creatief koken, dan mag je ook zes keer
meedoen. Voor de activiteiten die het hele jaar duren, de langdurige activiteiten, hoef je
je niet elk jaar opnieuw op te geven. Je blijft lid todat je zelf besluit niet meer mee te
doen. Deze langdurige clubs kun je tussentijds opzeggen, je moet wel rekening houden
met een maand opzegtermijn. Als je niet tijdig afmeld dan blijf je lid van de club en dus
ook betalen. Dit geldt voor de volgende clubs; Freetimers, biljarten, liederentafel,
volksdansen en dansmarietjes. De activiteiten die maar een korte periode duren zijn
tussentijds niet op te zeggen. Bedenk dus goed of je zeker weet dat je mee wilt doen
voordat je jezelf aanmeld.
Betalen doe je zoals afgesproken
Ga je een activiteit doen die geld kost, dan moet je de kosten van die activiteit betalen.
Vooraf, op de dag zelf of via na ontvangst van de rekening via de financiele
administratie. Zorg ervoor dat dit is geregeld anders mag je niet meedoen. Ook als je
jezelf een keertje afmeld moet je gewoon het contributiebedrag betalen.
De rekeningen voor de clubactiviteiten worden pas achteraf in rekening gebracht. Dit
geldt voor zowel de langdurige als de korte clubactiviteiten.
Opzeggen en afmelden
Als je lid bent van een langdurige club en je wordt ziek en denkt dat het wel een tijdje
gaat duren? Dan kun je je lidmaatschap tijdelijk stop zetten.
Wil je helemaal stoppen en je lidmaatschap beeindigen zeg dan tijdig op, de
opzegtermijn is een maand. Opzeggen kun je doen door een brief of e- mail naar Vrije
tijd te sturen. Ben je lid van een korte club en je bent een keer verhinderd laat Vrije tijd
dan even weten dat je die avond niet kunt komen.
Externe en losse activiteiten
Ben je aangemeld voor een uitstapje, muziekconcert, het theater of een andere activiteit
(met of zonder vervoer) waarvoor Vrije tijd kaartjes heeft gekocht? Dan moet je hiervoor
betalen. Ook als je later besluit om niet mee te gaan. Soms is het mogelijk om iemand
anders in jou plaats te laten gaan en te laten betalen. Je moet dit bespreken met Vrije
tijd, zij kijken dan of ze je kunnen helpen.
Kosten vrijwilliger
Als een vrijwilliger meegaat dan moet je (mee)betalen aan zijn/ haar kosten voor de
activitieit, vervoer en/of eten.
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Een greep uit ons aanbod
Creatief 		
Creatieve activiteit
Creatief simpel		
Dans
Dansmarietjes
Volksdansen		
Evenementen
Sensodag
Motormiddag
Tuinfeest
Feestdagen
11/11-bal
Sinterklaas
Kerstmiddag
Oudejaarsbal
Carnaval
Koningsdag
Koken en bakken
Creatief koken
Muziek
Band: Freetimers
Liederentafel
Muziekochtend
Sfeeractiviteiten
Film
Sfeeractiviteit
	Van alles en nog wat
instuif
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Sport en spel
Biljarten
Fietsen
Fit en ontspanning
Midgetgolf
Sjoelen
Visclub
Wandelen
Uitgaan
Disco
Jongerendisco
Uit eten-avond
Uitstapjes
	Bezoek
muziekfestivals/theater
Concerti Fetti
Truckersday Stiphout
Verzorging 		
Uiterlijke verzorging		
Overige activiteiten
Er worden tussentijds ook
activiteiten georganiseerd, zoals
een toneelvoorstelling,
een optreden etc. Wil je op de
hoogte worden gehouden van
deze activiteiten? Geef dan je
e-mailadres door aan
Vrije tijd Eindhoven via
vrijetijd.eindhoven@lunetzorg.nl.
Je ontvangt dan steeds
informatie over de activiteiten.

Contact
Wil je nog iets weten? Heb je nog vragen?
Bel of mail dan met Vrije tijd Eindhoven:

Vrije tijd Eindhoven

(woonpark Eckartdal)
Nuenenseweg 1
5631 KB Eindhoven
Telefoon: 088 551 92 27
E-mail: vrijetijd.eindhoven@lunetzorg.nl
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