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April—mei—juni 2019

Hoi
Driemaandelijks BOEKJE

VU: Marjolein Verbeke, Afgiftekantoor 9032 Wondelgem

Vzw Kompas
Botestraat 131-133
9032 Wondelgem

P 309403

Ontmoeting: Pietersbar 4
Ontmoeting:@fterwork 5

Hallo lieve HOI’er
De eerste zonnestralen komen erdoor, tijd om
de lente te omarmen. Ook deze keer staat er
van alles op het schema. Hier een greep uit
ons aanbod:

Bowlingclub

6

Biljart & UNO club

7

Voetbaltornooi

8

Badmintontornooi

9

Etentje badminton

10

Tornooi biljart & UNO

11

Sportimonium

12

Planetarium en mini–
Europa

13

Paasbrunch

14

Zomerliefkermis

15

Vogelasiel

16

Dansworkshop

17

Nog wat onzeker over jouw dansmoves?
Schrijf je dan in voor de dansworkshop!

Bokrijk

18

Vele groetjes

Wandeling Heidebos

19

Op Restaurant

20

Boudewijn seapark

21

VRT bezoek

22

Alladin the musical

23

Boottocht

24

Opendeurdag brandweer

25

Rock for Specials

26

Copacobana

27

 ontdek het heelal in het Planetarium in

Brussel

 lekker gaan eten in villa Ooievaar
 laat je meeslepen in het prachtige verhaal

tijdens Aladdin de musical

 Geniet van de Leie tijdens een boottochtje

In juni start ook het festivalseizoen. Feest
mee tijdens Rock for specials of Copacobana.

Geertrui

Van 1 mei tot 1 oktober ben ik afwezig. Jullie kunnen steeds
terecht bij mijn collega’s.

Inschrijvingen

Vanaf woensdag 20 maart 2019
Tussen 18u30-20u
Via mail: activiteiten@vzwkompas.be
Via telefoon: 09/216 26 66
Alle betalingen op ons rekeningnummer:
BE69 4414 6339 1178
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Pictogrammen
Wanneer
Op welke datum gaat de activiteit door?

Hoe laat
Op welk uur start en eindigt de activiteit?

Waar
Op welke plaats spreken we af?

Prijs
Hoeveel kost een activiteit?
!! Op je overschrijving vermeld je de code van
de activiteit + je eigen voornaam en achternaam.
Datum betaling
Wanneer moet je activiteit betaald zijn?

Meebrengen
Wat moet je meenemen?

Aantal
Met hoeveel personen gaat de activiteit door?
Rolstoel
Deze activiteit is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Idee
Deze activiteit is een idee van jullie!
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Ontmoeting—PietersBar
Hou jij van een gezellige babbel, een gezelschapspelletje spelen.
Kan Jij genieten van een lekker warme chocomelk of hou je toch
meer van een lekker verfrissend ijsje? Dan ben je in de Pietersbar
aan het juiste adres! Elke laatste zondag van de maand komen we
samen in de PietersBar. Kom zeker eens langs!
Zondag 28 april 2019
Zondag 26 mei 2019
Zondag 30 juni 2019
Start: 14u
Einde: 17u

Pietersbar
Sint-Pietersplein 9 Gent
Zakgeld voor een drankje
(drankje kost ongeveer €2,5 à €3)

Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk

Dit is een ontmoetingsactiviteit. Je hoeft hier niet voor in te
schrijven. De activiteit is gratis!
Gewoon komen is de boodschap!
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Ontmoeting—@fterWork
Welkom in de bar van villa Ooievaar!
Zet het weekend goed in en kom samen voor een gezellige babbel.
Uiteraard kan een lekker hapje of drankje niet ontbreken. Tot dan?!
Vrijdag 10 mei 2019

Start: 17u
Einde: 21u

Villa Ooievaar

Botestraat 131-133, Wondelgem
Zakgeld voor een drankje

Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk

Dit is een ontmoetingsactiviteit. Je hoeft hier niet voor in te
schrijven. De activiteit is gratis!
Gewoon komen is de boodschap!
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Clubs - Bowling
De bowlingclub is al gestart maar er zijn
nog enkele plaatsen vrij! Elke 3de zondag
van de maand komen we samen in de
Overpoort Bowl in Gent.
Zin om deel te nemen? Schrijf je dan zeker
in. De plaatsen zijn beperkt.
Zondag 7 april, 19 mei, 16 juni, 28 juli,
18 augustus, 22 september, 20 oktober,
17 november, 15 december 2019
Start: 14u30
Einde: 17u

Overpoort Bowl
Overpoortstraat 38 Gent

Gezien het speelseizoen van de bowlingclub al even bezig is, is
de kostprijs aangepast naar €100.
Graag overschrijven met vermelding: VTbowlingclub + naam
Betalen vóór 26 maart 2019

Zakgeld voor een drankje

Maximum 30 personen

Deze club is rolstoeltoegankelijk.
Geef een seintje indien je hulp nodig hebt.
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Clubs - Biljart & UNO
De biljartclub is helaas volzet maar er zijn
wel nog vrije plaatsen in de UNO– club.
Zin om mee te spelen? Of wil je gewoon
even langskomen om iets te drinken?
Iedereen is welkom
Zondag 14 april 2019
Zondag 12 mei 2019
Zondag 9 juni 2019
Start: 14u
Einde: 18u

Kring SIVI
Maïsstraat 20 Gent

Gezien het speelseizoen van de UNO– club al even bezig is, is
de kostprijs aangepast naar €10
Graag overschrijven met vermelding: VTUNO + naam
Betalen vóór 1 april 2019.

Zakgeld voor een drankje

Maximum 20 personen

Deze club is rolstoeltoegankelijk.
Geef een seintje indien je hulp nodig hebt.
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Tornooi - Voetbal
Dkw Evergem Kompas

Onze voetbalploeg FC Kompas organiseert
dit jaar opnieuw een G- voetbaltornooi. Wil
je dit niet missen en komen supporteren
voor onze ploeg? Kom dan zeker langs op
maandag 22 april.
Maandag 22
april 2019

Start tornooi: 10u30
Einde tornooi : 16u30

Voetbalterrein DKW Evergem (terrein Wippelgem)
Drogenbroodstraat - 9940 Evergem

Supporters: gratis, niet inschrijven.

Zakgeld voor een drankje & een hapje

Deze club is rolstoeltoegankelijk.
Geef een seintje indien je hulp nodig hebt.
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Tornooi - Badminton
Onze voetbalploeg FC Kompas organiseert
dit jaar opnieuw een G- voetbaltornooi. Wil
je dit niet missen en komen supporteren
voor onze ploeg? Kom dan zeker langs op
maandag 22 april.
Zaterdag 22 juni 2019

Start tornooi: 13u
Finale: 17u15
Einde tornooi: 19u

BLOSO Topsporthal
Zuiderlaan 14 Gent
Supporters: gratis, niet inschrijven.
Leden: gratis, wel inschrijven
Niet leden: €5 overschrijven met vermelding VT Tornooi
badminton + naam inbegrepen: huur zaal, koek en drankje, begeleiding, administratieve kost)

Betalen vóór maandag 10 juni 2019

Zakgeld voor een drankje

Maximum 40 deelnemers

Deze club is voor supporters rolstoeltoegankelijk.
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Badmintontornooi etentje
Aansluitend op het badmintornooi, vindt
het jaarlijkse etentje plaats.
Badmintonner of niet, iedereen is welkom
om mee te komen smullen.

Zaterdag 22 juni 2019

Start: 19u
Einde: 21u

LOODS 25
Visserdijk Gent
€18 overschrijven met vermelding VT etentje badminton +
naam
Inbegrepen: spaghetti - drankje - begeleiding - administratieve kost

Betalen vóór maandag 10 juni 2019

Zakgeld voor een drankje

Maximum 40 deelnemers

Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk.
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Tornooi - Biljart & UNO
Als afsluiter van het seizoen organiseren we
een heus biljart- en UNOtornooi. Ben je goed
in biljarten of ben je een krak in het spelen
van UNO? Wie weet ga jij dit jaar met de beker
naar huis!
Zondag 23 juni 2019

Start tornooi: 14u30
Einde tornooi: 18u

Kring Sivi
Maïsstraat 20 - 9000 Gent

Deze activiteit is gratis. Je moet geen lid zijn om mee te spelen. Iedereen is welkom na inschrijving!

Zakgeld voor een drankje

Unotornooi: maximum 20 personen
Biljarttornooi: maximum 24 personen
Inschrijven is verplicht (ook voor leden van de club)
Deze club is rolstoeltoegankelijk.
Geef een seintje indien je hulp nodig hebt.
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Sportimonium
Een bezoek aan het sportimonium mag je
écht niet missen. We gaan terug in de tijd
en leren vanalles over oud- atleten en
hun sport van toen. Op het einde van het
museum mogen we zelf oude sporten
uitproberen!

Zondag 7 april 2019

Start: 10u
Einde: 17u30

De Wal
Lusthoflaan 82, Wondelgem

€25,50 overschrijven met vermelding VT14 + naam
inbegrepen: begeleiding - vervoer - ticket - administratieve kost

Betalen vóór maandag 25 maart 2019

Sportieve kledij
Lunchpakket (en een extra koek & drankje)
Zakgeld
Maximum 7 personen

Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk.
Geef een seintje indien je hulp nodig hebt.
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Planetarium & mini– Europa
Ontdek het heelal met al zijn sterren en
planeten in het Planetarium in Brussel. Een
prachtig schouwspel van de sterrenhemel
wacht op ons. Nu we toch in Brussel zijn,
brengen we meteen ook een bezoekje aan
mini- Europa.
Zaterdag 13 april 2019

Start: 9u30
Einde: 18u

De Wal
Lusthoflaan 82, Wondelgem

€55 overschrijven met vermelding VT15+ naam

Inbegrepen: ticket - vervoer - begeleiding - administratieve kost

Betalen vóór maandag 1 april 2019

Lunchpakket
Zakgeld

Maximum 7 personen

Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk.
Geef een seintje indien je hulp nodig hebt.
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Paasbrunch
Vrolijk Pasen! Geniet samen met andere
mensen van een heerlijke paasbrunch.

Zaterdag 21 april 2019

Start: 10u30
Einde: 12u

PietersBar
Sint- Pietersplein Gent

€20 overschrijven met vermelding VT16 + naam
inbegrepen: brunch - begeleiding - administratieve kost

Betalen vóór maandag 8 april 2019

Zakgeld indien je een ander drankje wil drinken

Maximum 7 personen

Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk.
Geef een seintje indien je hulp nodig hebt.
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Zomerliefkermis
Tijd voor de eerste kermis van het jaar!
We maken ons klaar om een avond te genieten
van de geweldige travestietenshow van Les
Folles de Gand. Zing ook voluit mee met Yves
Seghers en the Soul Brothers!

Vrijdag 26 april 2019

Start: 19u
Einde: 22u

Mariakerke Post

€5 overschrijven met vermelding VT17 + naam
Inbegrepen: vervoer - begeleiding - administratieve kost

Betalen vóór maandag 15 april 2019

Zakgeld

Maximum 7 personen

Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk.
Geef een seintje indien je hulp nodig hebt.
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Vogelasiel
Ga mee op bezoek bij de vogels in het asiel, we
volgen een rondleiding en krijgen uitleg over
alle dieren die hier verblijven.

Zaterdag 27 april 2019

Start: 13u15
Einde: 16u15

Gent Zuid
Aan de ingang van de oude bibliotheek

€13,50 overschrijven met vermelding VT18+ naam

Inbegrepen: vervoer - museum - begeleiding - administratieve kost

Betalen vóór maandag 15 april 2019

Lijnkaart
Zakgeld

Maximum 7 personen

Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk. Geef een seintje indien
je hulp nodig hebt.
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Dansworkshop
Leef je uit tijdens deze workshop
volksdans! We plannen elke maand 1
workshop. DANSEN MAAR!

Zondag 28 april 2019
Zondag 26 mei 2019
Zondag 23 juni 2019
Start: 14u
Einde 16u

De Wal
Lusthoflaan 82 Wondelgem

€35 overschrijven met vermelding VT19+ naam
Inbegrepen: begeleiding - water - administratieve kost

Betalen vóór maandag 15 april 2019

Sportieve kledij, sportschoenen, extra drankje en koek

Maximum 7 personen

Deze activiteit gaat door samen met JoM

Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk.
Geef een seintje indien je hulp nodig hebt.
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Bokrijk
Wie heeft er zin in een daguitstap naar het
mooiste openluchtmuseum van België?
Bokrijk is een plek waar het verleden weer
tot leven komt en je je verbeelding kan
laten spreken. Een niet-te-missen uitstap!

Zaterdag 4 mei 2019

Start: 8u15
Einde: 18u30

De Wal
Lushoflaan 82 Wondelgem

€33 overschrijven met vermelding VT20 + naam

Inbegrepen: ticket - vervoer - begeleiding - administratieve kost

Betalen vóór 22 april 2019

Lunchpakket (en een extra drankje & koek)
Zakgeld
Zonnecrème
Maximum 7 personen

Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk.
Geef een seintje indien je hulp nodig hebt.
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Wandeling Heidebos
Wandelen in het Heidebos en ondertussen
zoeken naar Gallowayrunderen die leven in
dit natuurgebied. Aangezien we een uurtje
op de bus zitten naar deze mooie
natuur, is er genoeg tijd om uit te
rusten!
Zaterdag 11 mei 2019

Start: 11u15
Einde: 17u15

Station Gent Dampoort
Aan de hoofdingang van het station.

€7 overschrijven met vermelding VT21+ naam

Inbegrepen: begeleiding - - activiteit - administratieve kost

Betalen vóór maandag 29 april 2019

Lunchpakket (extra drankje & koekje)
Lijnkaart
Stevige wandelschoenen
Maximum 7 personen

Deze activiteit is niet rolstoeltoegankelijk.
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Op restaurant
Maak kennis met villa Ooievaar het restaurant van Kompas. Je geniet er
van een lekkere lunch met zicht op een
prachtig park.

Zaterdag 18 mei 2019

Start: 11u30
Einde: 14u

De Wal
Lusthoflaan 82, Wondelgem

€7,50 overschrijven met vermelding VT22 + naam
Inbegrepen: begeleiding, administratieve kost

Betalen vóór maandag 6 mei 2019

Ongeveer 20 euro zakgeld voor de maaltijd

Maximum 14 personen

Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk.
Geef een seintje indien je hulp nodig hebt!
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Boudewijn Seapark
Vandaag staat een uitstap naar Boudewijn
Seapark op het programma. Amuseer je in
leuke attracties, geniet van dolfijnenshows
en bewonder de vele andere dieren in het
water!

Zaterdag 25 mei 2019

Vertrek: 8u45
Terug: 17u

Station Gent– Sint– Pieters
Onder het grote digitale urenbord in de inkomhal

€47,50 overschrijven met vermelding VT23+ naam
Inbegrepen: ticket, - vervoer - begeleiding - administratieve kost

Betalen vóór maandag 13 mei 2019

Lunchpakket
Zakgeld
Zonnecrème
Maximum 7 personen

Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk.
Geef een seintje indien je hulp nodig hebt.
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Bezoek aan de VRT
Vraag jij je ook steeds af waar de programma’s
van EEN worden opgenomen? Dan heb je geluk!
We gaan op bezoek bij de VRT en krijgen een
persoonlijke rondleiding. Dit wil je toch niet
missen?!
Zaterdag 1 juni 2019

Start: 8u
Einde: 14u

Station Gent– Sint– Pieters
Onder het grote digitale urenbord in de inkomhal

€44 overschrijven met vermelding VT24 + naam

Inbegrepen: vervoer - bezoek - begeleiding - administratieve kost

Betalen vóór maandag 13 mei 2019

Lunchpakket
Zakgeld
Maximum 7 personen
Deze activiteit gaat samen door met de JoM

Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk.
Geef een seintje indien je hulp nodig hebt.
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Alladin de musical
De musical Aladdin wordt een spectaculaire
muzikale reis door het Midden-Oosten. Wat mag
je verwachten? Veel humor, toverspreuken,
buikdansers en een vliegend tapijt!

Zaterdag 8 juni 2019

Start: 13u
Einde: 16u30

Gent Zuid
Ingang oude bibliotheek

€55,50 overschrijven met vermelding VT25+ naam
Inbegrepen: ticket - begeleiding - administratieve kost

Betalen vóór maandag 13 mei 2019

Zakgeld voor een drankje

Maximum 7 personen

Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk.
Geef een seintje indien je hulp nodig hebt.
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Boottocht
Een boottocht over de Leie waarbij je kan
genieten van de eerste zomerzon. Samen
varen we de rivier af en ontdekken we de
mooie natuur langs de waterkant.

Zaterdag 15 juni 2019

Start: 11u45
Einde: 17u30

Korenmarkt aan de Hema
Korenmarkt 3 Gent

€27 overschrijven met vermelding VT26 + naam
Inbegrepen: ticket - begeleiding - administratieve kost

Betalen vóór maandag 27 mei 2019

Zakgeld voor een hapje en een drankje
Geen eigen eten en drank toegestaan

Maximum 14 personen

Deze activiteit is rolstoeltoegankelijk.
Geef een seintje indien je hulp nodig hebt.
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Opendeurdag brandweer
De opendeurdag van de brandweer gaat
door op 22 juni.
Inschrijven voor deze activiteit is niet
meer mogelijk aangezien het om een
activiteit uit het vorige boekje gaat.

Zaterdag 22 juni 2019

Start: 14u30
Einde: 18u

Gent Zuid
Aan de ingang van de oude bibliotheek

Zakgeld
Buskaart

25

Rock for Specials
Rock for Specials - het beroemdste
festival van Gent & omstreken. De
JoM en Hoi openen het festivalseizoen
in stijl met een overnachting op Rock
for Specials.
Woensdag 26 juni 2019
Donderdag 27 juni 2019

Woensdag verzamelen om 11u30 aan de kerk van Doornzele.
Donderdag sluiten we af om 23u30.

Doornzele Dries Evergem

€93 overschrijven met vermelding VT27 + naam

inbegrepen: ticket - overnachting - lunch - 4-uurtje - water - begeleiding administratieve kost

Indien je wenst te overnachten in een eigen tentje komt er en
een extra kost bij.
Betalen vóór maandag 17 juni 2018
Er volgt later een brief met afspraken.

Maximum 7 personen
Deze activiteit gaat samen door met de JoM

Deze activiteit is niet rolstoeltoegankelijk.
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Copacobana
De ideale manier om de zomer te laten
starten! Genieten van de
relaxte festivalsfeer met een
heerlijk drankje en een lekker hapje in de
hand. Waag jij jou aan een stapje op de
dansvloer?
Zaterdag 29 juni 2019

Start: 18u
Einde: 22u

Gent Dampoort
Aan de ingang van het station

€6 overschrijven met vermelding VT28 + naam
Inbegrepen: begeleiding & administratieve kost

Betalen vóór maandag 17 juni 2018

Lijnkaart ( eventueel begeleiderskaart)
Zakgeld

Maximum 7 personen
Deze activiteit gaat samen door met de JoM

Deze activiteit is niet rolstoeltoegankelijk.
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Ideeënbus
De
activiteitenvergadering
werd
in
een
nieuw
jasje
gestoken. Veel mensen geraken niet op de vergadering maar geven hun
ideetjes
door
op
facebook
en
mail.
De Hoi vraagt op regelmatige basis ideetjes op facebook.
Heb je geen computer? Dan mag je zeker ook jouw idee via telefoon of
een brief doorgeven!
Heb je een idee voor het volgende boekje?
Schrijf je idee hieronder neer. Knip het strookje uit en stuur het op naar:
VZW Kompas - HOI
Geertrui De Bruyne
Botestraat 131-133
9032 Wondelgem

Je mag ook mailen of bellen als je dat
gemakkelijker vindt:
activiteiten@vzwkompas.be
09 216 26 66 of 0499 51 35 23
Mijn naam:
………………………………………………
Mijn idee:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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Bereikbaarheid
Adres
Botestraat 131-133
9032 Wondelgem
Telefoon
Onthaal VZW Kompas
Elke werkdag enkel in de voormiddag
09 216 26 60
Vrije Tijd - HOI
Elke werkdag van 8u30 tot 16u30
09/216 26 66
0499/51 35 23
Op zaterdag en zondag kan je indien je een activiteit hebt en in
nood bent een collega bereiken op het gsm nummer.
Soms werk ik op verplaatsing of heb ik een dagje verlof en zal je
me niet meteen te pakken krijgen. Mijn collega’s helpen je dan
verder. Een mailtje sturen is dan zeker mogelijk. Wacht altijd op
bevestiging om zeker te zijn dat je boodschap goed ontvangen
is.
E-mail
activiteiten@vzwkompas.be
Rekeningnummer
Iban: BE69.4414.6339.1178
Bic: KREDBEBB
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Bereikbaarheid
Kompas is verhuisd! Vanaf nu vind je ons terug in Wondelgem.
Activiteiten zullen vaak hier vaak doorgaan of starten. We spreken
steeds af aan de Lusthoflaan 82, Wondelgem.
Er zijn wegenwerken in de omliggende straten.

Tram 1: vanaf de korenmarkt
Stap af halte Wondelgem Roodborstjesstraat en wandel naar
rechts
Ga de Roodborstjesstraat en de Moerbezielaan rechtdoor.
Ga schuin naar links en neem de Ruiterlaan
Ga rechtsaf naar de Lusthoflaan. Na 100 meter vind je de Wal langs
de rechter zijde.
Totaal: 850m wandelen
Bus 9: vanaf Gent Sint Pieters
Stap af aan halte Mariakerke Losweg.
Wandel de Losweg door
Sla de 3de straat links af, dit is de Lusthoflaan.
Na 100 meter vind je de Wal langs de rechter zijde.
Totaal: 550m wandelen
Bus 6: vanaf Gent Zuid
Stap af halte Mariakerke Lusthoflaan.
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Fotohoekje

www.facebook.com/hoivzwkompas
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Reglement
Wie kan er meedoen aan de activiteiten?
Volwassenen en jongvolwassenen met een beperking vanaf 30 jaar.
Welke activiteiten doen we?
Pretparken, daguitstappen, cinema, sport, koken, eten op restaurant, musea,
theater, dans, …
Daarnaast hebben we ook clubs en ontmoetingsactiviteiten.
Hoe gaan we te werk?
Vier keer per jaar komt er een nieuw HOI-boekje uit (december, maart, juni en
september). Daarin staan alle activiteiten voor de volgende drie maanden.
Wij organiseren activiteiten in kleine groep. De activiteiten gaan door in het
weekend.
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Reglement
Inschrijvingen
Voor welke activiteiten kan ik inschrijven?
Je kan voor alle activiteiten die in het boekje staan
inschrijven. Om iedereen een kans te geven aan de
activiteiten deel te nemen, hebben we toch enkele
regels gemaakt.
1. Je kan voor maximum 5 activiteiten inschrijven dit
boekje. Grote evenementen, clubs en cursussen tel je er niet bij. Heb je nog
meer activiteiten waarvoor je interesse hebt, geef ze dan zeker door. We
plaatsen je dan al op de reservelijst.
2. Voorzieningen en/of begeleiders kunnen voor maximum drie personen inschrijven voor eenzelfde activiteit.
De rest van de geïnteresseerden komen dan op de reservelijst.
Hoe kan ik inschrijven?

Stap 1
Eerst en vooral bel of mail je naar Kompas om je naam te laten noteren op de
inschrijvingslijst. Om iedereen een gelijke kans te geven bij de inschrijvingen,
kan je enkel bellen of mailen op vaste data en uren.
Deze vind je terug op de laatste pagina van dit boekje.
Let op: Als er op hetzelfde moment een telefoontje of mailtje toekomt,
beantwoorden we eerst het telefoontje.
Wat indien een activiteit volzet is?
Wanneer een activiteit volzet is, kom je op de reservelijst. Als er iemand
annuleert, bellen we je op en kan je misschien toch nog deelnemen.
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Reglement
Stap 2
Nadat je via telefoon of mail hebt ingeschreven, kijk je in het Hoi boekje
wanneer je activiteit ten laatste betaald moet worden. De datum vind je
terug naast logo van het kalenderblaadje met vraagteken op. Je schrijft
het bedrag over op volgend rekeningnummer:
Iban: BE69 4414 6339 1178
Bic: KREDBEBB
Bv. Paasbrunch
Betalen voor 8 april 2019
Dit wil zeggen dat de betaling voor de activiteit Paasbrunch ten laatste
op maandag 15 april 2019 op de rekening van Kompas moet staan. Betaal
je liever al je activiteiten in één keer? Dan kan dit zeker, je mag vroeger
betalen, later niet! Indien je op de reservelijst staat, hoef je pas te betalen
wanneer wij jou opbellen om de boodschap te geven dat er een plaatsje
voor jou is vrijgekomen.
Je bent dus ingeschreven als:
Je gebeld of gemaild hebt naar Kompas en
wij je inschrijving bevestigden.
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Wat betekent op de reservelijst staan?
Stap 1:

Je belt of mailt naar vzw Kompas om je in te schrijven maar helaas
is de activiteit volzet. We noteren jouw naam op de reservelijst.
Stap 2:

Je wordt opgebeld door iemand van vzw Kompas. Als er een plaats
voor jou vrijkomt. Heb je reeds andere plannen gemaakt voor de
dag van de activiteit? Geen probleem, dan bellen wij de volgende
op de reservelijst. Hiervoor hoef je geen annulatiekost te betalen.
Stap 3:

Je beslist om mee te gaan en betaalt de activiteit.
Stap 4:

Je neemt deel aan de activiteit.
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Hoe kan ik annuleren?
Wat indien je uiteindelijk toch niet mee kan?

Als je niet meekan, moet je altijd verwittigen!
Dit doe je door te bellen naar vzw kompas.
1.

Je hebt je ingeschreven en je kan niet naar de activiteit komen:
Je belt VOOR de betalingsdag:
Je krijgt je geld terug.
Je belt OP de betalingsdag:
Er wordt een annulatiekost van € 5 aangerekend.
De rest van het geld krijg je terug.
(Kost je activiteit minder dan € 5, dan wordt er
niets teruggestort.)
Je belt NA de betalingsdag:
Je krijgt je geld NIET terug.

2. Indien je een activiteit niet betaalt, krijg je een herinneringsbrief om
deze te betalen. Is het nodig om je meerdere herinneringsbrieven te
sturen? Bij een derde brief betaal je een aanmaningskost van €5.
Je kan dan ook niet meer inschrijven vooraleer je je schulden hebt
betaald. Niet betalen is dus geen geldige annulatie.
Op tijd annuleren is de boodschap! Dit pictogram staat bij
elke activiteit! Dit toont de dag waarop je activiteit ten laatste betaald moet zijn!
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Het kan zijn dat je pas enkele dagen voor de activiteit weet dat je
niet meekan.
Je wordt ziek, of er zijn onverwachte familiale omstandigheden.
Toch vinden we het zeer belangrijk dat je ons opbelt, ook al krijg je
je geld niet meer terug.
Zo weten we wie er zeker meegaat op activiteit en op wie we moeten
wachten. Denk aan de groep, wachten op iemand die niet komt, is
niet leuk.
Let op: op zaterdag en zondag zijn we enkel bereikbaar in nood
indien je aan een activiteit deelneemt op het Hoi nr. 0499/51 35
23. Kan je ons niet meer tijdig bereiken? Laat ons dan de
eerstvolgende maandag na de activiteit weten hoe het komt dat je er
niet bij was. Dan zijn we op de hoogte!
We vragen om bij het inschrijven de afspraken
na te leven!
Verzekering
Bij Kompas moet je geen lidgeld betalen. Maar dit wil wel zeggen dat
er van ons uit geen verzekering is. Als er dus iets gebeurt, moet je
je eigen verzekering aanspreken.
!! Uitzondering: Als je lid bent van de badmintonclub en FC Kompas
ben je tijdens de trainingen en het tornooi wel verzekerd voor
lichamelijke ongevallen.
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Wet op de privacy
Verwerken van gegevens overeenkomstig de Privacywet
en de Europese Regelgeving.
In het kader van de vrijetijdsactivteiten die wij aanbieden worden er
persoonsgegevens van u verwerkt.
Deze zijn:
 identificatiegegevens,
 persoonlijke aandachtspunten
 beeldmateriaal.
Doel van het verwerken van deze gegevens:
 opvolging van de vrijetijdsactiviteit
 opmaak van de facturatie
 publicatie
op
sociale
media/website
beeldmateriaal.

wat

betreft

Indien u niet wenst dat beeldmateriaal van u gebruikt wordt, kan u dit
laten weten aan de functionaris voor gegevensbescherming.
Uw gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld en worden niet
doorgegeven aan een derde zonder Uw toestemming.
Uw gegevens worden ook enkel gebruikt voor het doel dat hierboven is
opgegeven en worden vertrouwelijk behandeld. De ontvangers van de
gegevens zijn de medewerkers en leidinggevenden van de betrokken
deelwerking.
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U heeft het recht op inzage en aanpassing of rechtzetting van onjuiste
gegevens. Dit kan gratis mits gedateerd en ondertekend verzoek en bewijs van
identiteit mits dit een verzoek is dat past binnen een redelijke vorm.
U kan zich hiervoor richten tot onze functionaris voor gegevensbescherming,
Greet Demey
Botestraat 131-133
9032 Wondelgem
e-mail : greet.demey@vzwkompas.be
tel: 09/216 26 60
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen tot 5 jaar na stopzetting van de
activiteit. Indien U dit wenst, kunnen deze gegevens ook sneller verwijderd
worden via een vraag aan dezelfde functionaris.
Wij gaan er van uit dat door het zich inschrijven voor een activiteit, u zich akkoord verklaart met de verwerking van uw persoonsgegevens door vzw Kompas.
Dit omdat deze gegevens voor de activiteit belangrijk zijn.
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Inschrijvingen

Woensdag 20 maart 2019
18u30 - 20u naar 09/216 26 66
Nadien elke werkdag tussen 8u30-16u30

Vanaf woensdag 20 maart 2019
om 18u30 naar
activiteiten@vzwkompas.be

Alle betalingen op ons rekeningnummer:
BE69 4414 6339 1178
Tot gauw op één van onze
Hoi activiteiten !
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