Uitleg financiering gemeentes
VTV wordt in 2020 financieel ondersteunt door 7 gemeenten: Hillegom, Leiden,
Lisse, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude
Inwoners uit deze gemeenten kunnen lid worden van VTV zoals beschreven in de
Regels van het Spel.

Deelnemers uit andere gemeenten
Diegenen die voor 1 januari 2020 lid waren van VTV kunnen dit tot opzegging
blijven, volgens de Regels van het Spel.

Nieuwe deelnemers uit andere gemeenten
Kunnen geen lid worden van VTV, tenzij:
A) Een gemeente bereid is voor deze persoon een aangepast tarief te betalen:
Gemeente tarief
Via een gemeente kan een aanvraag ingediend worden bij het WMO loket. Een
gemeente betaalt € 600,00 bijdrage per jaar. Bij toekenning betaalt de deelnemer
daarnaast de contributie van betreffende activiteit plus basiscontributie VTV.
Offerte voor gemeente à € 600,00 is op te vragen via het VTV.

De regels van het spel

of
B) Een deelnemer zelf bereid is een aangepast tarief te betalen.
Particulier tarief
Men betaalt basislidmaatschap à € 250,00 per jaar plus de contributie van
betreffende activiteit.

Activiteiten voor mensen met een
verstandelijke beperking en/of autisme
VTV regio Leiden
Postadres:
Rijnsburgersingel 60
2316 XX Leiden
071-5230800
vtvleiden@vtvzhn.nl
www.wijzijnvtv.nl

Prijslijst 2020

DAG
Maandag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zondag
Zondag

Alle prijzen zijn per jaar. Uitzonderingen zie onderaan.

Club
Basiscontributie VTV
Muziekgroep “De Sleutels”
Kookcursus volwassenen
Computercursus
Muziekgroep “De Blauw Vrolijke Sleutels”
Timmerclub tieners met autisme
Vriendenclub Amigo’s
Streetdance Cadans
Streetdance “Bounce”
Timmerclub
Hobbyclub
Handwerken
Streetdance jeugd
Eetcafé
LaSoos
Disco
Wandelen
Kookworkshop voor jongeren (14-20 jaar)
Alpacahoeve
Vriendenclub Jij &Ik
VTV-Café
Club “Iedereen doet Mee”
Bowlen
Vakantieproject volwassenen
(voorjaar, zomer en kerst)

Uitzondering zijn:
* Afhankelijk van activiteit/nader te bepalen
** Consumpties voor eigen rekening
p.k. = per keer
p.c. = per cursus

Plaats

2020

Leiden
Oegstgeest
Voorschoten
Leiden
Leiden
Voorhout
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden e.o.
Leiden
Warmond
Leiden e.o.
Zoeterwoude
Leiden e.o.
Leiden

€ 25,00
€ 124,00
€ 101,00
€ 41,00 p.c
€ 124,00
€ 188,00
*
€ 131,00
€ 131,00
€ 131,00
€ 124,00
€ 124,00
€ 131,00
€ 10,00 p.k.
€ 4,50 p.k.
€ 4,00 p.k.
€ 64,00
€ 10,00 p.k.
€ 10,00 p.k.
*
gratis **
*
€ 89,00

Divers

*

De basiscontributie
Iedereen die deelneemt aan één of meerdere activiteiten van het VTV betaalt
basiscontributie van € 25,00 per jaar. Dit bedrag wordt in 2 termijnen gefactureerd
(februari en november). Het basislidmaatschap geeft recht op deelname aan VTV
activiteiten. Bovendien ontvangt iedere deelnemer gratis alle informatie van het VTV.

De contributie per activiteit
Daarnaast betaal je voor deelname aan een activiteit. Hoeveel dit is, staat in deze
folder en op www.wijzijnvtv.nl bij elke activiteit vermeld. De prijs van de VTVactiviteiten wordt voor onze deelnemers zo laag mogelijk gehouden.

Inschrijven en uitschrijven
Bij het VTV mag je eerst twee keer meedoen met een activiteit. Daarna moet je je
inschrijven. Je ontvangt een inschrijfformulier en een formulier tot machtiging voor
automatische incasso.
Deze formulieren moeten volledig worden ingevuld en teruggestuurd naar het VTV. Je
betaalt de contributie vanaf het kwartaal dat je je inschrijft. Uitschrijven is voor ieder
kwartaal mogelijk maar moet schriftelijk gebeuren en je betaalt tot en met het
kwartaal van uitschrijving.

Betalingswijze
De betaling gaat bij voorkeur door middel van een doorlopende automatische incasso.
De contributie voor de meeste activiteiten wordt per kwartaal
(dus vier keer per jaar) geïnd.

Medicatie
Een vrijwilliger is niet bevoegd om medicatie te geven. VTV heeft richtlijnen ten
aanzien van medicatie: - Medicatie wordt door de deelnemer in eigen beheer
meegenomen. - Het innemen van de medicatie is de eigen verantwoordelijkheid van
de deelnemer, dan wel van de ouder(s)/begeleider(s). - Vrijwilligers kunnen een
deelnemer eraan herinneren dat de medicatie ingenomen moet worden. Het VTV kan
niet aansprakelijk gesteld worden bij een foutieve handeling of bij verzuim herinnering.

