
Vriendschapskring 
Den Bosch

Informatie voor verwijzers ouders begeleiders
Met de Vriendschapskring kunnen mensen in een gezellige, veilige én ontspannen 
sfeer elkaar ontmoeten en nieuwe contacten maken. Elk weekend, behalve in 
de zomervakantie, doen de leden iets leuks, in en rondom ‘s-Hertogenbosch. 
Activiteiten zijn bijvoorbeeld naar de film, museum, winkelen, terrasje pakken of 
kookworkshop. Twee vrijwilligers begeleiden de activiteiten. De Vriendschapskring 
heeft ongeveer 65 leden in de leeftijd van 18 tot 70 jaar.
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Voor wie?
Voor iedereen vanaf 18 jaar, die door  
een lichte verstandelijke beperking, een 
contactbeperking of een leerprobleem 
misschien wat moeilijker in contact 
komt met anderen. De deelnemers 
zijn zelfstandig (zelfstandig fietsen en 
bijvoorbeeld naar het toilet gaan), ont-
vangen tijdens de activiteiten geen zorg, 
regelen zelf het vervoer van en naar de 
activiteit en betalen zelf de activiteiten. 

Hoe werkt het?
Iedere maand krijgen de leden de Vriend-
schapskrant toegestuurd  met een over-
zicht van de activiteiten voor de komen-
de maand. Via een inschrijfstrook meld 
je je aan voor de activiteit(en). Een paar 
dagen voor de activiteit, krijg je schrifte-
lijk informatie over de locatie, wie mee 
gaan en wat men mee moet nemen.  
Uiterlijk tot vrijdag 12.00 uur kun je je 
voor de activiteit afmelden. 

Voorwaarden
•  Een deelnemer vraagt een inschrijf-

formulier op (bel naar 088 023 75 00), 
en stuurt deze ingevuld terug. Daarna 
volgt een kennismakingsgesprek en 
word je uitgenodigd om een keer met 
een activiteit mee te gaan. Na de 
activiteit wordt door de organisatie 
besloten of het aspirant-lid definitief lid 
van de Vriendschapskring kan worden.

•  Na de toelating
betaal je per half
jaar, via automatische
incasso, een contributie
van € 25,00 voor het
lidmaatschap. Daarnaast betaal je
zelf het uitstapje en de consumpties.
Meld je je voor een activiteit af, waar al
kosten voor zijn gemaakt, dan moet de
deelnemer alsnog de kosten betalen.
Stopzetten lidmaatschap kan via het
sturen van een mail.

•  Sluitingsdatum voor inschrijving is
de 21e van de maand.

•  De organisatie heeft altijd een
telefoonnummer van een begeleider,
ouder of instelling om in noodgevallen
contact te hebben.

•  Het team bestaat uit 12 vrijwilligers
en in wisselende samenstelling
begeleiden zij een activiteit.

•  Alle vrijwilligers zijn in bezit van een
VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

•  Relevante informatie over deelnemers
wordt met het team gedeeld, zodat de
ondersteuning van vrijwilligers naar de
deelnemers optimaal kan zijn.

De Vriendschapskring ’s-Hertogenbosch  

is een project van Farent.


