HOBBYCLUB
Najaar 2018
Beste ouders,
Sinds januari 2015 richt Tanderuis vzw maandelijkse hobbyclubs in voor jongeren
met autisme vanaf 14 jaar. We hebben de afgelopen 2 jaar in totaal 25 jongeren
begeleid via de hobbyclubwerking. Heel wat jongeren blijven komen, en komen
graag ! Omdat we ervan overtuigd zijn dat continuïteit de sleutel is van het welslagen
van onze hobbyclubwerking, maken we graag een aantal afspraken, zodat wij die
continuïteit kunnen blijven bieden.
Met continuïteit bedoelen we in feite een vorm van voorspelbaarheid waarvan we
allen weten dat die erg belangrijk is voor jongeren met autisme. We trachten die
voorspelbaarheid te bieden op volgende vlakken:
-

-

-

-

Inhoud van de hobbyclub: een jongere kiest per periode (januari – juni/
september – december) voor welke hobbyclub hij/zij zich wil inschrijven
Tijdstip: de data zijn bij de start van een periode bekend. Het gaat
telkens om de laatste zaterdagnamiddag van de maand, van 14u tot
16u30. Voor het najaar 2018 zijn dit volgende zaterdagen:
o 29 september 2018
o 27 oktober 2018
o 24 november 2018
Samenstelling: de groep deelnemers is per hobbyclub telkens dezelfde.
Op die manier kunnen jongeren elkaar makkelijker leren kennen en kan
er sprake zijn van ‘groei’ in hun vriendschapsrelaties.
Begeleiding: ook de begeleiders van elke hobbyclub zijn vertrouwde
gezichten. Bij de aanvang van elke periode leggen wij de puzzel wat
betreft het inzetten van het aantal nodige begeleiders bij elke hobbyclub.
Locatie: de hobbyclubs gaan steeds door in de gebouwen van
Tanderuis vzw, Brusselsesteenweg 375A, 9090 Melle.

Om dit alles in goede banen te kunnen leiden, zullen wij vanaf heden werken met
inschrijvingen voor deelname aan een volledige periode van de hobbyclubwerking.
Indien uw jongere zich wenst in te schrijven voor de hobbyclubs in het najaar van
2018 vragen wij hiervoor volgende vergoeding:
-

Inschrijvingsgeld van €36,78 voor hobbyclub gezelschapsspelen (3
activiteiten), bestaande uit:
o €2 (bijdrage voor drank en vieruurtje) X 3 = €6
o 6 handtekeningen op de begeleidingsfiche (bijdrage in
begeleiding van de activiteit) = €30,78

-

Inschrijvingsgeld van €54,78 voor hobbyclub koken (3 activiteiten),
bestaande uit:
o €8 (bijdrage voor ingrediënten om te koken + drank en
vieruurtje) X 3 = €24
o 6 handtekeningen op de begeleidingsfiche (bijdrage in
begeleiding van de activiteit) = €30,78

Deelnemers aan de hobbyclub koken kunnen na de activiteit het klaargemaakte
gerecht meenemen naar huis (gelieve hiervoor zelf goed afsluitbare doosjes te
voorzien).

Inschrijven kan via het jaarprogramma 2018, door op de knop ‘inschrijven’ te
klikken voor 3 september 2018.
Indien u nog vragen heeft, kan u deze richten tot:
hobbyclub@thuisbegeleidingautisme.be
De inschrijving is pas definitief wanneer u het inschrijvingsgeld overgeschreven
hebt voor 3 september 2018 op het rekeningnummer BE98 7370 3501 2393 met
vermelding van naam zoon/ dochter en gekozen hobbyclub.
De begeleidingsfiches die getekend dienen te worden zullen worden opgestuurd
en dienen meegebracht te worden bij de eerste hobbyclub die doorgaat op 29
september 2018

Tot binnenkort!

