
BRAinS 

Voor meer info: 0180-310050 

Aanmelden: 
Je kunt je online aanmelden op www.welzijnzuidplas.nl 
Aanmelden middels de antwoordkaart achterin de brochure is ook mogelijk. Deze kan gratis 
opgestuurd worden naar: 

Gemeente Zuidplas 
Tav BRAinS 
Antwoordnummer 6 
2900 VD Nieuwerkerk aan den IJssel 

Aanmeldingsperiode: Je kunt je voor alle activiteiten aanmelden binnen de aangegeven 
periode. Je krijgt dan zo snel mogelijk te horen of en waar je bent ingedeeld. Leerlingen die
zich hebben aangemeld voor activiteiten die al in oktober van start gaan, krijgen als eerste 
bericht. Gebruik voor aanmelding de antwoordkaart achter in de brochure, of doe dit 
online! 

Af- en ziekmeldingen: Heb je je opgegeven voor een activiteit, maar kan je (een keer) niet 
komen? Laat het even weten via tel. 06-81622403 (bij geen gehoor graag voicemail 
inspreken). Als je de eerste les van een reeks niet kunt komen, gaan we er van uit dat je wel 
op de volgende les(sen) komt en het gehele bedrag betaalt. 

Bij tijdig afmelden (minimaal 5 dagen van tevoren) of bij overmacht hoeft er niet betaald te 
worden. 

Voortgezet Onderwijs: BRAinS XL is ook opgenomen in de brochure en speciaal voor 
leerlingen VO. 

Bij jou in de buurt: De activiteiten die op scholen worden aangeboden rouleren elk 
schooljaar. Zo komen de meeste activiteiten ook bij jou in de buurt! 

Eigen bijdrage: Voor elke activiteit wordt een kleine bijdrage gevraagd, contant te betalen 
op de eerste bijeenkomst van de activiteit. 

Toestemming: Je mag je opgeven voor zoveel activiteiten als je wilt. Maar natuurlijk moet je 
wel even toestemming vragen aan je ouders/verzorgers. Let wel zelf op tijden en eventuele 
overlap van activiteiten waar je je voor opgeeft. 



Buitenschoolse Opvang: Zit je op een BSO en wil je meedoen aan een activiteit? Bespreek de 
mogelijkheden met de begeleider van de BSO! 

Aansprakelijkheid: De gemeente Zuidplas, schoolbesturen en de deelnemende organisaties 
aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele nadelige gevolgen bij 
deelname aan een activiteit. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele 
vermissing, ontvreemding en/of beschadiging van/aan eigendommen van de deelnemers. 

Extra brochure nodig? Deze zijn op te halen op het gemeentehuis, bibliotheek of op school. 

Contactgegevens

Brian van Aagten: Brian legt en onderhoudt het contact met de aanbieders in de gemeente 

en bekijkt o.a. welke activiteiten er opgenomen kunnen worden in de brochure. Ook regelt 

hij de diverse locaties waar de activiteiten plaatsvinden. Voor inhoudelijke vragen over 

activiteiten kan je bij Brian terecht. Mob. 06-81477449. E-mail: brian@welzijnzuidplas.nl

Lucie Polman: Lucie gaat de activiteiten langs als gastvrouw, o.a. om de bijdragen te innen. 

Ook helpt zij met de administratie en krijg je haar aan de telefoon bij ziek- en afmeldingen. 

Lucie werkt parttime en is niet altijd bereikbaar, maar als u een boodschap inspreekt, belt 

ze indien nodig altijd terug. Mob: 06-81622403 E-mail: lucie@welzijnzuidplas.nl
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