Contact of vragen?
Jeugdpas Sport & Cultuur
Contactpersoon Sport: Claudia van Mechelen
Contactpersoon Cultuur: Petra Wolf
sportencultuurhouten@gmail.com
www.sportencultuurhouten.nl
/jeugdpashouten
/jeugdpashouten
/jeugdpashouten
Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht, Stichting Leergeld en
U-pas kunnen financiële ondersteuning bieden en de kosten
van de cursus vergoeden.
Meer informatie: www.sportencultuurhouten.nl onder de
menuknop “Informatie”.

Stichting Leergeld
www.leergeld.nl/houten/

U-pas
www.u-pas.nl

Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht
Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht
www.jeugdfondssportencultuur.nl

Jeugdpas SPORT & CULTUUR
ONTDEK HET AANBOD EN DOE MEE!
Voor peuters en basisschoolkinderen uit groep 1 t/m 8

www.sportencultuurhouten.nl

www.sportencultuurhouten.nl

Planning
Blok 1:

Inschrijving deelnemers: 30 september t/m 21 oktober 2019
De cursussen vinden plaats tussen 28 oktober en 22 december 2019

Blok 2:

Inschrijving deelnemers: 9 december t/m 30 december 2019
De cursussen vinden plaats tussen 6 januari en 21 februari 2020

Blok 3: 		

		

Jeugdpas Sport & Cultuur!
In de gemeente Houten is veel te kiezen
op sport- en cultuurgebied. Maar hoe
weet je wat er allemaal te doen is?
En hoe kies je de allerleukste activiteit?
Via de Jeugdpas Sport & Cultuur kan
de Houtense jeugd, door middel van
korte cursussen van sport- en cultuuraanbieders, verschillende activiteiten
uitproberen. Maak kennis met diverse
sporten, beweegvormen en met muziek-,
beeldende kunst-, dans-, en theaterlessen, zonder dat je direct lid hoeft
worden.

In vier of vijf kennismakingslessen van
ongeveer een uur leren de kinderen de
beginselen van een sport of culturele
activiteit. De lessen worden gegeven
door gediplomeerde en ervaren trainers,
leraren of kunstenaars uit Houten en
omgeving. Het aanbod kan een
losstaande cursus zijn of onderdeel
zijn van de reguliere lessen.

Voor wie ?
Er is sport & cultuur aanbod beschikbaar
voor peuters (2-4 jarigen) en basisschool
kinderen uit groep 1 t/m 8.

Kosten
Deelname aan een cursus kost € 8,-.
De betaling loopt via IDEAL.

Hoe ?
Het schooljaar 2019-2020 is verdeeld in
vier blokken. In elk blok worden kennismakingscursussen aangeboden, niet elke
cultuur- en sportactiviteit vindt elk blok
plaats. Kijk dus elk blok opnieuw of er
iets leuks tussen staat! Op de website
www.sportencultuurhouten.nl staat het
aanbod. Per blok is er een inschrijfperiode. Bij de cursus is zichtbaar
hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn.

Inschrijving deelnemers: 3 februari t/m 24 februari 2020
De cursussen vinden plaats tussen 2 maart en 24 april 2020

Blok 			
4:

Inschrijving deelnemers: 20 april t/m 18 mei 2020
			 De cursussen vinden plaats tussen
				
25 mei en 17 juli 2020

Inschrijven
Ga naar www.sportencultuurhouten.nl
De eerste keer kan er een account aangemaakt worden via de knop ‘inloggen’.
Inschrijven zonder account is ook
mogelijk. De gegevens die gevraagd
worden, zijn nodig om de deelnemer,
de ouder/verzorger en de sport- of
cultuuraanbieder te informeren. Voor het
account kan een e-mailadres van het
deelnemende kind gebruikt worden.
Heeft het deelnemende kind geen eigen
e-mailadres, dan kan het e-mailadres
van de ouders/verzorgers gebruikt
worden. Vul dit adres dan 2x in. Meer
kinderen aanmelden kan ook. Wel moet
dan voor elk kind (elk account) een uniek
wachtwoord gekozen worden. Vergeet
niet om het account te bevestigen via de
link in de e-mail.

Meedoen
Op de website staan de kennismakingsactiviteiten in menu onder “aanbod sport”
en “aanbod cultuur”. Bekijk het overzicht
en klik eventueel op een cursus voor
meer informatie. Aanmelden voor een
cursus kan door op de knop ‘Ik wil me
inschrijven’ te klikken. Na de inschrijving
wordt alle benodigde informatie verstuurd
naar het opgegeven e-mailadres. Op de
profielpagina van de deelnemer zijn
alle inschrijvingen met bijbehorende
informatie ook terug te vinden.
Het verkeerslicht
achter de activiteit
staat op ‘groen’
als de inschrijving
is gelukt.

www.sportencultuurhouten.nl

