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• Voor dreumes en peuter
• Voor basisschoolkinderen uit groep 1 t/m 8
• Én voor kinderen met een beperking
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één

Cursusaanbod

meld worden voor verschillende sporten.

In een schooljaar worden 4 blokken met

Voor het aanmelden is een registratie per

cursussen aangeboden. Het sportaanbod

kind via de blauwe spetter noodzakelijk.

is elk blok wisselend. Sommige sporten

Gebruik daarbij de naam en geboortedatum

komen elk blok terug, anderen worden maar

van het kind dat gaat sporten.

in 1 blok aangeboden. Een cursus kan een

Aanmelden voor een cursus is anders niet

extra cursus voor enkel JSP deelnemers

mogelijk. Heeft u zich al eerder ingelogd?

betreffen of een onderdeel zijn van de

Gebruik dan deze gegevens.

reguliere lessen. De lessen worden gegeven
door gediplomeerde en ervaren trainers.

Kosten

Lukt iets niet of ben je je
gebruikersnaam vergeten?
Stuur dan een e-mail naar

Een cursus van vier of vijf lessen kost

claudia@sportpunthouten.nl

8,-.

Eventuele benodigde kleding of materialen

Looptijd JeugdSportPas

staan vermeld bij de cursus. De betaling
verloopt via IDEAL.

De looptijd van de JeugdSportPas is van
oktober 2017 tot juli 2018 (zie onder).

Registreren en aanmelden

Het schooljaar is verdeeld over 4 blokken.

Op de website www.sportpunthouten.nl/jsp

Per blok worden er diverse cursussen

is de link naar de pagina met het cursus-

aangeboden door de sportaanbieders.

aanbod te vinden. Per blok kan er aange-

JeugdSportPas
2017-2018

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:

www.sportpunthouten.nl/jsp
elden t/m 5 oktober)

Blok 1: Na de herfstvakantie tot de kerstvakantie (aanm
elden t/m 7 dec.)
Blok 2: Na de kerstvakantie tot de voorjaarsvakantie (aanm
elden t/m 15 feb.)
Blok 3: Na de voorjaarsvakantie tot de meivakantie (aanm
elden t/m 19 april)
Blok 4: Na de meivakantie tot de zomervakantie (aanm
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Informatie JeugdSportPas
Sportpunt Houten
T

06 10 36 26 96

E

claudia@sportpunthouten.nl

W www.sportpunthouten.nl/jsp

Informatie JeugdSportFonds

Secretariaat Jeugdsportfonds provincie Utrecht
T

06 20 07 41 61

E

consulent.utrecht@jeugdsportfonds.nl

W www.jeugdsportfonds.nl
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